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Abstract
Introduction: Overeating as a common health problem in the world is associated with several 
negative health effects and consequences. The aim of the study was to investigate the moderating 
role of coping styles in the relationship between early maladaptive schemas and binge eating disorder.
Methods: The present study was a correlational study. The statistical population of the study included 
men and women aged 23 to 65 years who referred to health centers in Tehran and also Internet 
users of these centers and related social media between 2019 and 2020. 409 people were selected 
by the convenience sampling method. Bing Eating Scale, Young- Rygh Avoidance Inventory, Young 
Compensation Inventory, and Yang's early maladaptive schemas questionnaire were used to collect 
data. The analysis method was multiple regression using SPSS version 25.
Results: According to the results, overeating disorder had a positive and significant relationship 
with early maladaptive schemas and coping styles at the level of 0.01. Also, the interaction of 
avoidance style and impaired autonomy and performance (β = 0.19 and P = 0.03), avoidance style 
and approval-seeking/recognition-seeking (β = -0.23 and P = 0.01) and extreme compensation and 
scope disconnection and rejection (β = -0.16 and P = 0.001) were significant in predicting binge 
eating disorder (P <0.05). 
Conclusions: According to the results, the variable of coping styles in a moderating role acts on 
the relationship between early maladaptive schemas and binge eating disorder. In other words, early 
maladaptive schemas at high levels of avoidance and extreme compensation, styles are associated 
with increased overeating disorder.
Keywords: Early maladaptive schemas, Overeating disorder, Coping styles, Overeating disorder.
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چکيده
مقدمــه: پرخــوری بــه عنــوان یــک معضــل بهداشــتی شــایع در جهــان، بــا عــوارض و پیامدهــای منفــی متعــددی در حــوزه ســالمت 
همــراه اســت. هــدف پژوهــش حاضــر، تعییــن نقــش تعدیــل کننــده ســبک هــای مقابلــه ای در رابطــه بیــن طرحــواره هــای ناســازگار 

اولیــه و اختــالل پرخــوری بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل زنــان و مــردان 23 تــا 65 ســال مراجعــه کننــده بــه 
مراکــز بهداشــتی درمانــی در شــهر تهــران و هم چنیــن کاربــران اینترنتــی ایــن مراکــز و رســانه های اجتماعــی مرتبــط در ســال 1398و 
1399 بــود. 409 نفــر بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. مقیــاس پرخــوری، ســیاهه اجتنــاب یانگ-ریــگ، پرســش نامه 
طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه یانــگ و ســیاهه جبــران افراطــی یانــگ بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد. روش تجزیــه و تحلیــل، 

رگرســیون چندگانــه بــا اســتفاده  SPSS نســخه 25 شــد.
یافتــه هــا: طبــق نتایــج حاصــل، اختــالل پرخــوری رابطــه مثبــت و معنــاداری بــا طرحوارهــای ناســازگار اولیــه و ســبک هــای مقابلــه 
ای در ســطح 0/01 داشــت.  همچنیــن، نقــش هــای تعاملــی ســبک مقابلــه ای اجتنابــی × خودگردانــی و عملکــرد مختــل )β=0/19 و 
ــران افراطــی × حــوزه  ــه ای جب ــازداری )β=-0/23 و P=0/01( و ســبک مقابل ــی × گــوش بزنگــی بیــش از حــد و ب P=0/03( و اجتناب

بریدگــی و طــرد )β=-0/16 و P=0/001( در پیــش بینــی اختــالل پرخــوری معنــادار بودنــد.
نتیجــه گیــری: طبــق نتایــج، متغیــر ســبک هــای مقابلــه ای در نقــش تعدیــل کننــده بــر رابطــه بیــن طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه و 
اختــالل پرخــوری عمــل مــی کنــد. بــه عبــارت دیگــر، طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه در ســطوح بــاالی ســبک هــای مقابلــه ای اجتنابی 

و جبــران افراطــی، بــا افزایــش اختــالل پرخــوری همــراه اســت.
کلیدواژه ها: طرحواره های ناسازگار اولیه، اختالل پرخوری، سبکهای مقابله ای، با افزایش اختالل پرخوری.

مقدمه
ــه طــور نامعمــول  ــادي از غــذا ب ــدار زی ــع مق پرخــوري شــامل بل
ــه  ــت ک ــوردن اس ــول دوره خ ــرل در ط ــدان کنت ــاس فق و احس
ــاه  ــش م ــدت ش ــه م ــه و ب ــار در هفت ــل دو ب ــزان حداق ــه می ب
ــوردن  ــالل خ ــن اخت ــج تری ــوري رای ــالل پرخ ــد )1(. اخت رخ ده
اســت و گرچــه بــه افــراد چــاق محــدود نمــي شــود، امــا اختــالل 
تشــخیصي رایــج در ایــن گــروه اســت )2(. ایــن در حالــی اســت 

ــر در سراســر جهــان  ــون نف کــه در ســال 2005 حــدود 500 میلی
ــه چاقــی شــناخته شــدند و تخمیــن زده مــی شــود کــه  مبتــال ب
ــارد نفــر برســد )3(. شــیوع چاقــی  ــه یــک میلی ــا ســال 2030 ب ت
ــی آن  ــازمان بهداشــت جهان ــه س ــه ک ــدری گســترش یافت ــه ق ب
ــرای ســالمتی اعــالم  ــی ب ــد جهان ــی و تهدی ــوان اپیدم ــه عن را ب
کــرده اســت )4(. پرخــوری یــک اختاللــی چندعاملــی اســت کــه 
ــن  ــد تبیی ــی توانن ــردی و محیطــی م ــای ف ــل و ویژگــی ه عوام
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کننــده آن باشــند )3(. طرحــواره هــاي ناســازگار اولیــه ناســازگار از 
جملــه متغیرهــای روانشــناختی  اســت کــه احتمــااًل قــادر بــه پیش 

ــار خــوردن اســت. بینــی رفت
ــي و شــناختي  ــه، الگوهــاي هیجان طرحــواره هــاي ناســازگار اولی
خــود آســیب رســان در فــرد هســتند کــه در ابتــداي رشــد و تحــول 
در ذهــن شــکل گرفتــه و در مســیر زندگــي تکــرار مــي شــوند )5(. 
طرحــواره هــاي ناســازگار اولیــه بــه علــت ارضــاء نشــدن نیازهــاي 
هیجانــي اساســي در دوران کودکــي، نیازهــاي بنیادینــي، همچــون 
دلبســتگي ایمــن بــه دیگــران، آزادي در بیــان نیازهــا و هیجانــات 
ــد )6(.  ــي آین ــود م ــه وج ــي ب ــي و خودانگیختگ ــالم، خودگردان س
ــن  ــی تری ــن و قدیم ــق تری ــوان عمی ــه عن ــا ب ــواره ه ــن طرح ای
ســاخت هــاي شــناختی و الگوهــاي عمیــق و فراگیــر شــناخته مــی 
ــاره خــود و رابطــه  ــد، درب شــوند کــه در ســیر زندگــی تــداوم دارن
بــا دیگــران هســتند و بــه شــدت ناکارآمدنــد )7(. طرحــواره مطــرح 
شــده توســط یانــگ بــا توجــه بــه پنــج نیــاز هیجانــي ارضاء نشــده 
 ،)disconnection and rejection( در پنــج حوزه بریدگــی و طــرد
 impaired autonomy and( خودگردانــي و عملکــرد مختــل
 ،)impaired limits( ــل ــاي مخت ــت ه performance(، محدودی

دیگــر جهــت منــدی )other-directedness(، گــوش بــه زنگــي 
approval-seeking/recognition-( بیــش از حــد و بــازداري

ــن  ــق تری ــا در عمی ــواره ه ــرد )8(. طرح ــی گی ــرار م seeking( ق

ســطح شــناخت، معمــواًل خــارج از ســطح آگاهــي عمــل مــي کنند 
و فــرد را بــه لحــاظ روانشــناختي نســبت بــه نشــان دادن آســیب 
هــای بســیاری همچــون افســردگي، اضطــراب، ارتباطــات ناکارآمد 
ــازند )7-10(.  ــي س ــر م ــالم آســیب پذی ــاری ناس ــای رفت و الگوه
بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد کــه در افــراد بــا اختــالل پرخــوری 
ــا ایجــاد  ــد ب ــی توان ــه م ــازگار اولی ــای ناس ــود طرحواره ــز، وج نی
ســازوکارهایی در گرایــش ایــن افــراد بــه پرخــوری نقــش داشــته 
باشــند. همانطــور کــه یافتــه مطالعــات Legenbauer و همــکاران 
)8( و Khosravani و همــکاران )9( نیــز بــه نوعــی گویــای ایــن 
ــی در  ــه در دوران کودک ــکل گرفت ــای ش ــواره ه ــه طرح ــت ک اس
شــکل گیــری الگوهــای رفتــاری ســالمت محــور از جملــه رفتــار 
خــوردن و گرایــش بــه مصــرف مــواد مــی توانــد مؤثــر باشــد. از 
ــالل  ــی اخت ــش بین ــه پی ــه حاضــر ب ــن رو، بخشــی از مطالع همی
پرخــوری بــر اســاس طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه مــی پــردازد. 
ــر طرحــواره هــای  ــه نظــر مــی رســد کــه عــالوه ب ــن ب همچنی
ــل  ــه عوام ــز از جمل ــه ای نی ــای مقابل ــه، ســبک ه ــازگار اولی ناس
مهــم در پیــش بینــی اختــالل پرخــوری هســتند و در رابطــه بیــن 
ــروری دارای نقــش  ــالل پ ــه و اخت طرحــواره هــای ناســازگار اولی

تعدیــل کنندگــی هســتند.
ــناختی و  ــای ش ــالش ه ــه ای از ت ــه مجموع ــای مقابل راهبرده

ــالح  ــیر و اص ــر و تفس ــت تعبی ــرد در جه ــه ف ــت ک ــاری اس رفت
ــه کاهــش  ــرد و منجــر ب ــی ب ــه کار م ــت تنــش زا ب ــک وضعی ی
ــدی ســبک  ــای طبقــه بن ــج ناشــی از آن مــی شــود )11(. مبن رن
هــای مقابلــه مــی توانــد متمرکــز بــر اســتراتژی مقابلــه )مســئله 
مــدار در مقابــل هیجــان مــدار(، روش مقابلــه )شــناختی، هیجانی و 
رفتــاری( و یــا ترکیبــی از هــر دو گرایــش هــای شــناختی، هیجانی 
ــاب شــناختی،  ــا اجتن ــا مشــکل و ی ــه ب ــاری )جهــت مواجه و رفت
ــر  ــی دیگ ــد )12(. یک ــر مشــکل( باش ــاری در براب ــی و رفت هیجان
از نظریــات مطــرح در انــواع ســبک هــای مقابلــه، نظریــه طرحواره 
درمانــی یانــگ اســت. زمانــی کــه یــک طرحــواره ناســازگار اولیــه 
فعــال مــی شــود، شــخص بــا ســبک هــاي مقابلــه اي ناســازگار 
ــتر  ــدگاري بیش ــه مان ــر ب ــه منج ــد ک ــی ده ــخ م ــه آن پاس ب
طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه مــی شــود )13(. افــراد بــه هنــگام 
ــاز اساســی  ــای ناکامــی یــک نی برانگیختگــی طرحــواره کــه گوی
ــت،  ــا اس ــرای آنه ــدی ب ــا آن تهدی ــراه ب ــای هم ــان ه و هیج
ــا تســلیم  ــاب و ی ــران افراطــی، اجتن ــه ای جب ســبک هــای مقابل
ــه کار  ــه ب ــرای کاهــش شــدت تنــش و اســترس مــورد تجرب را ب
ــه ای معمــواًل خــارج  ــن ســبک هــای مقابل ــد )14(. ای مــی گیرن
ــت  ــالی حال ــرده و در دوران بزرگس ــل ک ــیاری عم ــوزه هوش از ح
ــر  ــا منج ــری آنه ــه کارگی ــرا ب ــد؛ زی ــی کنن ــدا م ــازگارانه پی ناس
ــه درســت بــودن آنهــا شــده و  ــاور ب ــه تــداوم طرحــواره هــا و ب ب
بنابرایــن، هیچــگاه فــرد ســعی در اصــالح طرحــواره هــا نمــی کند 
ــه ای  ــر نقــش راهبردهــای مقابل ــدد ب ــات متع ــه مطالع )15(. یافت
ناســازگار در آســیب پذیــری افــراد نســبت بــه اختــالالت روانــی، 
ناتوانــی بــا ســازگاری موثــر بــا شــرایط بحرانــی، کاهــش ســطح 
ســالمتی و رفتارهــای ناســازگار تاکیــد دارنــد )16-13(. بــه طــور 
ــال Rothermund  & Brandstädter  )15( در بررســی خــود  مث
نشــان دادنــد کــه افــراد بــا راهبــرد مقابلــه ای ناســازگار در موقعیت 
اســترس زا، بــرای کاهــش تنــش خــود بــه طور ناهوشــیار متوســل 
بــه الگوهــای رفتــاری ناســالم و تکــراری مــی شــوند کــه گرچــه 
ــر  ــا موث ــترس آنه ــدت ممکــن اســت در کاهــش اس ــاه م در کوت
باشــد ولــی در دراز مــدت موجــب افزایــش ســطح اســترس آنهــا 
و تقویــت بیشــتر ســبک هــای مقابلــه ای و رفتارهــای ناکارآمــد 
ــراد  ــه در اف ــی رســد ک ــه نظــر م ــن ب ــا مــی شــود. بنابرای در آنه
مبتــال بــه اختــالل پرخــوری، عــالوه بــر طرحــواره هــای ناســازگار 
اولیــه، راهبردهــای مقابلــه ای ناســازگار همچــون جبــران افراطــی 
و اجتنــاب نیــز در اختــالل آنهــا نقــش دارد و مــی توانــد در رابطــه 
ــروری دارای  ــالل پ ــه و اخت ــازگار اولی ــای ناس ــواره ه ــن طرح بی
ــی  ــای منف ــه پیامده ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــل کنندگ ــش تعدی نق
ــل در آن،  ــل دخی ــایی عوام ــرورت شناس ــوری و ض ــالل پرخ اخت
ــای  ــده راهبرده ــل کنن ــش تعدی ــی نق ــه بررس ــر ب ــه حاض مطالع
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مقابلــه ای در رابطــه بیــن طرحــواره های ناســازگار اولیــه و اختالل 
ــردازد. پرخــوری مــی پ

روش کار
طــرح پژوهــش توصیفــی و از نــوع مطالعات همبســتگی اســت. این 
مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــرای روانشناســی ســالمت مصــوب 
در کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کــرج 
بــا کــد اخــالق IR.IAU.K.REC.1399.038 مــی باشــد. جامعــه 
آمــاری پژوهــش شــامل زنــان و مــردان 23 تــا 65 ســال مراجعــه 
کننــده بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی در شــهر تهــران و هم چنیــن 
ــط  ــی مرتب ــانه های اجتماع ــز و رس ــن مراک ــی ای ــران اینترنت کارب
در شــش ماهــه دوم ســال 1398 و شــش ماهــه اول ســال 1399 
بــود کــه پرسشــنامه بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق واتســاپ 
ــرار گرفــت. 409  ــرای پاســخگویی ق ــراد ب ــار اف و تلگــرام در اختی
نفــر بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. مــالک 
ــاب  ــد نص ــره ح ــب نم ــد از: کس ــارت بودن ــش عب ــه پژوه ورود ب
ــوری  ــاس پرخ ــه مقی ــخ ب ــوری در پاس ــالل پرخ ــخیص اخت تش
)نمــره باالتــر از 17(، عــدم ســابقه ابتــال بــه پرخــوری بــر اســاس 
عوامــل فیزیولوژیــک، بیولوژیــک، اختــالالت درون ریــز، اختــالل 
کــم کاری غــده تیروئیــد و بیمــاری جســمانی )مطابــق اظهــار نظر 
شــرکت کنندگان(. مــالک هــای خــروج از پژوهــش عبــارت بودنــد 
ــه  ــدم پاســخگویی ب ــت از شــرکت در پژوهــش، ع ــدم رضای از ع
ــواد  ــه م ــاد ب ــا، اعتی ــنامه ه ــواالت پرسش ــد از س ــل 5 درص حداق
ــال  ــرکت کنندگان( و ابت ــر ش ــار نظ ــق اظه ــکل )مطاب ــدر و ال مخ
ــار  ــق اظه ــی )مطاب ــالالت روان ــخصیتی و اخت ــالالت ش ــه اخت ب
 ،)Bing Eating Scale( مقیــاس پرخــوری )نظــر شــرکت کنندگان
ایــن مقیــاس پرخــوری توســط Gormally و همــکاران در ســال 
1982 تدویــن شــده اســت. ایــن مقیــاس بــه منظــور انــدازه گیــری 
شــدت پرخــوری در افــراد مبتــال بــه چاقــی طراحــی شــده، از 16 
مــاده تشــکیل شــده اســت کــه ابعــاد شــناختي- عاطفــي )ماننــد 
ــاري  ــا خــوردن محــدود( و رفت ــي ب ــاه، اشــتغال ذهن احســاس گن
ــذا  ــا غ ــریع، تنه ــوردن س ــا غذاخ ــریع، تنه ــوردن س ــد غذاخ )مانن
ــرکت کنندگان  ــنجد. از  ش ــی س ــوری را م ــالل پرخ ــوردن( اخت خ
خواســته مــی شــود، جملــه ای را انتخــاب کننــد کــه آنهــا را بــه 
بهتریــن وجــه توصیــف مــی کنــد. مــاده هــا از صفــر تــا ســه درجه 
بنــدی مــی شــوند و نمــره کلــی از صفــر تــا 46 متغیــر اســت. در 
ــال  ــدم ابت ــده ع ــر از 17 نشــان دهن ــرات پایین ت ــاس نم ــن مقی ای
بــه اختــالل پرخــوری اســت. آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس قبــل 
از درمــان 0/94 و بعــد از درمــان 0/92 محاســبه شــده اســت )17(. 
ــی  ــت ایران ــه ای در جمعی ــکاران )18( در مطالع Mootabi  و هم

ــاس پرخــوری  ــی مقی ــات روان ســنجی نســخه ایران ــز خصوصی نی

ــزان  ــی، می ــاب روای ــن نویســندگان در ب ــده اســت. ای بررســی ش
حساســیت آزمــون را 0/85 و بــرای پایایــی مقــدار آن را بــا اســتفاده 
ــازی 0/67 و روش  ــدد 0/72، روش دو نیمه س ــون مج از روش آزم

آلفــای کرونبــاخ 0/85 گــزارش داده انــد.
 Young- Rygh Avoidance( یانگ-ریــگ  اجتنــاب  ســیاهه 
ــال 1994  ــط Young در س ــه توس ــیاهه ک ــن س Inventory(، ای

ســاخته شــده،40 آیتمــی اســت و بــه منظــور بررســی 14 راهبــرد 
ــخ ها  ــف پاس ــت )19(. طی ــده اس ــی ش ــی طراح ــه ای اجتناب مقابل
ــن  ــورد م ــا 6 )در م ــت( ت ــاًل نادرس ــن کام ــورد م ــن 1 )در م بی
کامــاًل درســت( اســت کــه نمــره بیشــتر بــه معنــای اثــرات بیشــتر 
طــرح واره اجتنــاب در فــرد اســت. راهبردهــای اجتنابــی بــر اســاس 
ــورد  ــه طــور عمــد در م ــد از: فکــر نکــردن ب ــن ســیاهه عبارتن ای
مســائل ناخوشــایند، ســوء مصــرف مــواد، انــکار ناخوشــی، کنتــرل 
ــی –  ــم روان ــم، عالئ ــرکوب خش ــی، س ــودن افراط ــی ب و منطق
ــکار خاطــرات،  ــردم، ان ــی از م جســمی، گوشــه گیری و دوری گزین
اجتنــاب از طریــق خوابیدن/فقــدان انــرژی، حواس پرتــی از طریــق 
درگیرشــدن در فعالیت هــای مختلــف، آرام کــردن خــود، خــوردن، 
خریــد کــردن، و جــز آن، بــازداری منفعالنــه هیجان هــای 
از  اجتنــاب  و  رؤیاپــردازی  منفعــل،  ناخوشــایند، حواس پرتــی 
موقعیت هــای ناخوشــایند. Young  )19( همســانی درونــی و 
روایــی ســازه و روایــی همگرایــی ایــن ســیاهه را در افــراد مبتــال به 
پرخــوری مناســب گــزارش کــرده اســت. در مطالعــه ای در جمعیت 
ــنامه  ــن پرسش ــی ای ــب پایای ــکاران ضری ــی، Sa’adati و هم ایران
0/79 و ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن بــرای یــازده راهبــرد از 0/23 
ــی  ــوری و محتوای ــی ص ــا روای ــن آنه ــم چنی ــود. ه ــا 0/76 ب ت
مقیــاس پرخــوری ســیاهه اجتنــاب یانگ-ریــگ را بررســی و تأییــد 
ــد )20(. ــاس را 0/70 گــزارش دادن ــی مقی کــرده و همســانی درون
 Young Compensation( یانــگ  افراطــی   ســیاهه جبــران 
  Young ایــن ســیاهه 48 گویــه ای اســت که توســط ،)Inventory

ــران  ــه ای جب ــرد مقابل ــت و راهب ــده اس ــه ش ــال 1995 تهی در س
ــک  ــا در ی ــه ه ــد. گوی ــی ده ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م افراط
مقیــاس 6 درجــه ای 1 )در مــورد مــن کامــاًل نادرســت( تــا 6 )در 
مــورد مــن کامــاًل درســت( توســط پاســخ دهنــدگان درجه گــذاری 
مــی شــوند. هــر ســوال دارای زیربنایــی از چنــد طرحــواره مختلــف 
ــه،  ــار انتقادگرایان ــون رفت ــی چ ــای افراط ــه راهبرده ــد ک می-باش
خوداتکایــی افراطــی، ذهــن وسواســی، خــوش بینــی بیــش از حــد، 
رفتارهــای تکانشــگرانه، ناارزنــده ســازی و ... در پاســخ بــه طرحواره 
ــاال نشــان دهنــدة وجــود راهبــرد  ــد. نمــرات ب صــورت مــی گیرن
جبــران افراطــی غالــب در فــرد اســت. همســانی درونــی و روایــی 
همگــرای ایــن پرسشــنامه توســط Young مطلــوب گــزارش شــده 
اســت و ضریــب پایایــی داخلــی ایــن پرسشــنامه را 0/75 و ضریــب 
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آلفــای کرونبــاخ آن را نیــز 0/71 گــزارش داده اســت )21(. در 
مطالعــه ای در جمعیــت ایرانــی، ضریــب پایایــی این پرسشــنامه در 
نمونــه ایرانــی از طریــق دو نیمــه ســازی برابــر 0/78بــرآورد شــده 
اســت و همچنیــن روایــی صــوری و محتوایــی ایــن ســیاهه نیــز 

مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه اســت )22(.
 Yang early( پرســش نامــه طرحــواره های ناســازگار اولیــه یانــگ
maladaptive schemas questionnaire(، پرسشــنامه طرحــواره 

هــای ناســازگار اولیــه یانــگ در ســال 1990 توســط Yang تدویــن 
شــد. ایــن پرسشــنامه 205 مــاده ای وقــت گیــر اســت و از ایــن رو 
اســتفاده از آن تــوام بــا مشــکالتی مــی باشــد. بــه منظــور ســهولت 
کاربــرد، فــرم کوتــاه ایــن پرسشــنامه بــا 75 ســوال مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد کــه 15 طرحــواره را بــا 5 حــوزه بــر روی لیکــرت 
ــوزه  ــد از:  1- ح ــوزه عبارتن ــن 5 ح ــنجد. ای ــی س ــه ای م 6 گزین
ــی:  ــت هیجان ــای محرومی ــواره ه ــامل طرح ــرد )ش ــی و ط بریدگ
ــا  ــه هــای 6 ت ــی: گوی ــی ثبات ــا 5، رهاشــدگی ب ــه هــای 1 ت گوی
ــزوای  ــا 15، ان ــه هــای 11 ت ــاری: گوی ــادی بدرفت ــی اعتم 10، ب
اجتماعــی بیگانگــی: گویــه هــای 16 تــا 20، نقــص/ شــرم: گویــه 
ــامل  ــل )ش ــرد مخت ــی و عملک ــا 25(، 2- خودگردان ــای 21 ت ه
ــتگی/  ــا 30، وابس ــای 26 ت ــه ه ــای شکســت: گوی ــواره ه طرح
ــر  ــری در براب ــا 35، آســیب پذی ــه هــای 31 ت ــی کفایتــی: گوی ب
ــاری/ خویشــتن  ــا 40، گرفت ــه هــای 36 ت ضــرر و بیمــاری: گوی
تحــول نیافتــه: گویــه هــای 41 تــا 45(، 3- دیگــر جهــت 
منــدی )شــامل طرحــواره هــای اطاعــت: گویــه هــای 46 تــا50، 
ایثارگــری: گویــه هــای 51 تــا 55(، 4- گــوش بزنگــی بیــش از 
حــد و بــازداری )شــامل طرحــواره هــای بــازداری هیجانی: گویــه 
ــای 61  ــه ه ــختانه: گوی ــای سرس ــار ه ــا 60 ، معی ــای 56 ت ه
تــا 65( و 5- محدودیــت هــای مختــل )شــامل طرحــواره هــای 
ــا 70 و خویشــتن  ــه هــای 66 ت ــزرگ منشــی: گوی اســتحقاق /ب
  Yang .)75 ــا ــه هــای71 ت ــی: گوی داری/ خــود انضباطــی ناکاف
ــای  ــنامه آلف ــای پرسش ــاس ه ــرده مقی ــی خ Brown & پایای

ــه دســت  ــرای نمــره کل 0/96 ب ــا 0/81 و ب ــاخ از 0/62 ت کرونب
آوردنــد. همچنیــن بــه گــزارش آنهــا پرسشــنامه روایــی همگرایی 
ــی و  ــری آســیب شناســی روان ــدازه گی ــاس ان ــا مقی ــاداری ب معن
روایــی واگرایــی معنــاداری بــا خودکارآمــدی و خــوش بینــی دارد 
ــاخ  ــای کرونب ــه روش آلف ــنامه ب ــی پرسش ــران پایای )23(. در ای
ــره کل آن  ــا 0/73 و نم ــن 0/54ت ــا بی ــاس ه ــرده مقی ــرای خ ب
ــي همگــرا،  ــد روای ــن در تایی ــده اســت. همچنی 0/86 بدســت آم
ضرایــب همبســتگي ایــن پرسشــنامه بــا پرسشــنامه عــزت نفــس  

ــوده اســت )24(.  ــادار ب معن
فرآینــد اجــرای پژوهــش بدیــن صــورت بــود کــه بــه دو صــورت 

ــع  ــش از جم ــک بخ ــد. ی ــع آوری ش ــاز جم ــورد نی ــات م اطالع
ــا  ــه صــورت حضــوری صــورت گرفــت کــه ب آوری اطالعــات ب
ــهید  ــگاه ش ــي دانش ــز درمان ــی )مراک ــز درمان ــه مراک ــه ب مراجع
ــي  ــان چاق ــز درم ــن مرک ــه چندی ــدگان ب ــه کنن ــتي، مراجع بهش
ــگاه و  ــرف دانش ــه از ط ــی نام ــرم معرف ــه ف ــي( و ارائ خصوص
کســب اجــازه از طــرف آنهــا جهــت اجــرای پژوهــش، پرسشــنامه 
هــا در اختیــار افــراد مراجعــه کننــده بــه مراکــز مــورد نظــر قــرار 
ــودن شــرکت در پژوهــش  ــاری ب ــر اختی ــد ب ــه تاکی ــت. البت گرف
ــرای  ــراد ب ــت اف ــات، رضای ــودن اطالع ــه ب ــن محرمان و همچنی
ــه  شــرکت در پژوهــش جلــب شــد. در ایــن بخــش اطالعــات ب
صــورت فــردی از شــرکت کننــدگان جمــع آوری شــد. همچنیــن 
ــراد )بوســیله پرســش  ــات از عمــوم اف بخــش دیگــری از اطالع
نامــه اینترنتــي کــه در صــدا و ســیماي اســتان تهــران، کارکنــان 
آمــوزش و پــرورش منطقــه 1، 3،4،5 ، کارمنــدان رادیــو ســالمت، 
ــن  ــد. در ای ــع آوری ش ــالمي( جم ــگاه آزاد اس ــجویان دانش دانش
بخــش فــرم آنالیــن پرسشــنامه هــا طراحــی و از طریــق شــبکه 
هــای اجتماعــی اطــالع رســان )واتســاپ، تلگــرام و اینســتاگرام( 
ــمت  ــت. در قس ــرار گرف ــراد ق ــار اف ــخگویی در اختی ــک پاس لین
توضیحــات لینــک، هــدف پژوهــش و همچنیــن اختیــاری بــودن 
و محرمانــه مانــدن اطالعــات ارائــه شــد. در مجمــوع و از هــر دو 
ــد کــه بعــد از  طریــق تعــداد 723 نفــر در مطالعــه شــرکت کردن
بررســی مــالک هــای ورود و خــروج از پژوهــش تعــداد 409 نفــر 
بــه عنــوان حجــم نهایــی نمونه کــه نمــره باالتــر از 17 در مقیاس 
ــد مــالک هــای خــروج از  ــد و فاق پرخــوری کســب کــرده بودن
ــش از  ــرای پژوه ــد اج ــدند. فرآین ــاب ش ــد، انتخ ــش بودن پژوه
پاییــز 1398 تــا تابســتان 1399 بــه طــول انجامیــد. بــه منظــور 
تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهــش حاضــر از شــاخص هــای 
ــن و انحــراف  ــی، میانگی ــی، درصــد فراوان ــار توصیفــی )فراوان آم
ــت شــناختی اســتفاده  ــای جمعی ــف متغیره ــار( جهــت توصی معی
ــا  ــه ب ــه و تحلیــل رگرســیون چندگان اســتفاده شــد و روش تجزی

ــود. اســتفاده از SPSS  نســخه 25 ب

یافته ها
مطالعــه حاضــر بــر روی 409 فــرد بــا اختــالل پرخــوری انجــام 
شــد. از ایــن تعــداد 64/5 درصــد زن و 35/5 درصــد زن و 33/3 
درصــد مجــرد و 66/7 درصــد متاهــل بودنــد. میانگیــن و انحــراف 
اســتاندارد ســن شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــه ترتیــب 34/84 
و 7/47 بــود. نتایــج مربــوط بــه ماتریــس همبســتگی مربــوط بــه 

متغیرهــای پژوهــش در )جــدول 1( نشــان داده شــده اســت.
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جدول 1. ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش

12345678متغیر

طرحواره اولیه

11-حوزه بریدگی و طرد 
2-خودگردانی و عملکرد 

1**0/74مختل 

1**0/61**30/53-دیگر جهت مندی 
4-گوش بزنگی بیش از 

1**0/61**0/57**0/63حد و بازداری 

1**0/67**0/46**0/55**50/58-محدودیت های مختل

سبک مقابله ای
1**0/34**0/28**0/34**0/41**60/46- اجتنابی

1**0/48**0/62**0/53**0/33**0/45**70/53- جبران افراطی
1**0/29**0/33**0/36**0/20**0/21**0/49**80/46-اختالل پرخوری

Sig<0/05=* و Sig<0/01=** 

نتایــج بدســت آمــده در )جــدول 1( بیانگــر ایــن اســت کــه اختــالل 
پرخــوری رابطــه مثبــت و معنــاداری بــا هــر 5 حــوزه طرحوارهــای 
ناســازگار اولیــه و ســبک هــای مقابلــه ای در ســطح 0/01 دارد. در 
ادامــه بــه بررســی نقــش تعدیــل کننده ســبک هــای مقابلــه ای در 

رابطــه بیــن طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه بــا اختــالل پرخــوری 
ــج آن در  ــه نتای ــد ک ــه ش ــه پرداخت ــیون چندگان ــون رگرس ــا آزم ب

)جــدول 2( ارائــه شــده اســت.

 جدول 2. نتایج تحلیل رگرسیون نقش تعدیل کننده سبک های مقابله در رابطه طرحواره های ناسازگار و اختالل پرخوری

BβtPمتغیر پیش بینمدل

مدل اول

0/100/243/460/001حوزه بریدگی و طرد 

0/180/395/920/001خودگردانی و عملکرد مختل 
1/770/08-0/10-0/10-دیگر جهت مندی 

4/420/001-0/29-0/28-گوش بزنگی بیش از حد و بازداری 
0/180/182/920/004محدودیتهای مختل

0/010/030/680/50اجتنابی
0/030/091/610/11جبران افراطی
R=0/57R2=0/32F=28P=0/001خالصه مدل

مدل دوم

00/020/270/79اجتنابی × حوزه بریدگی و طرد 

0/0040/192/150/03اجتنابی × خودگردانی و عملکرد مختل 

0/0010/020/300/76اجتنابی × دیگر جهت مندی 

2/440/01-0/23-0/009-اجتنابی × گوش بزنگی بیش از حد و بازداری 

0/0030/081/020/31اجتنابی × محدودیتهای مختل

2/040/04-0/16-0/002-جبران افراطی × حوزه بریدگی و طرد 

00/030/350/73جبران افراطی × خودگردانی و عملکرد مختل 

0/0010/020/370/71جبران افراطی × دیگر جهت مندی 

0/050/96-0/004-0جبران افراطی × گوش بزنگی بیش از حد و بازداری 

0/450/65-0/04-0/001-جبران افراطی × محدودیتهای مختل

R=0/60R2=0/34F=13/31P=0/001خالصه مدل
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ــط  ــه فق ــدل اول ک ــرای م ــدول 2( ب ــده در )ج ــت آم ــج بدس نتای
بــه بررســی نقــش پیــش بینــی کننــده متغیرهــای پژوهــش بــرای 
ــه  ــج نشــان داد کــه دو ســبک مقابل ــود، نتای ــالل پرخــوری ب اخت
ای اجتنابــی )β=0/03 و P=0/50( و جبــران افراطــی )β=0/09 و 
P=0/11( پیــش بینــی کننــده معنــادار اختــالل پرخــوری نیســتند. 
امــا طبــق نتایــج بدســت آمــده بــرای مــدل اول نتایــج نشــان داد 
کــه از بیــن حــوزه هــای طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه حــوزه 
ــی و عملکــرد  بریدگــی و طــرد )β=0/24 و P=0/001(، خودگردان
مختــل )β=0/39 و P=0/001(، گــوش بزنگــی بیــش از حــد 
)β=-0/29 و P=0/001( و محدودیــت هــای مختــل )β=0/18 و 
P=0/004( پیــش بینــی کننــده معنــادار اختــالل پرخــوری بودنــد 
ــش  ــد نق ــدی )β=-0/10 و P=0/08( فاق ــت من ــر جه ــی دیگ ول
معنــاداری بــود. همچنیــن در مــدل دوم نقــش هــای تعاملــی وارد 
مــدل رگرســیونی شــد کــه نقــش هــای تعاملــی ســبک مقابلــه ای 
 )P=0/03 و β=0/19( ــی و عملکــرد مختــل ــی × خودگردان اجتناب
و اجتنابــی × گــوش بزنگــی بیــش از حــد و بــازداری )β=-0/23 و 
P=0/01( و ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی × حــوزه بریدگــی و 
طــرد )β=-0/16 و P=0/001( در پیــش بینــی اختــالل پرخــوری 
معنــادار بودنــد ولــی هفــت مــورد از نقــش هــای تعاملــی معنــادار 

 .)P<0/05( ــد نبودن

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش تعدیــل کننــده ســبک 
هــای مقابلــه ای در رابطــه بیــن طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه 
ــه  ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای ــود. نتای ــوری ب ــالل پرخ و اخت
ــای  ــا طرحواره ــاداری ب ــت و معن ــه مثب ــوری رابط ــالل پرخ اخت
ناســازگار اولیــه دارد. در همیــن راســتا یافتــه مطالعــات دیگــر نیــز 
گویــای ایــن اســت کــه طرحوارهــای ناســازگار اولیــه مــی توانــد 
ــات  ــراب، ارتباط ــردگي، اضط ــال افس ــش احتم ــه افزای ــر ب منج
van Wijk- .)7-10( ناکارآمــد و الگوهــای رفتــاری ناســالم شــود
Herbrink و همــکاران )7( در بررســی خــود بــه ایــن نتیجه دســت 

یافتنــد کــه طرحوارهــای ناســازگار اولیــه و راهبردهــای مقابلــه بــا 
ــوع برخــورد آنهــا  اســترس در افــراد مــی تواننــد تبییــن کننــده ن
در شــرایط اســترس زا و در نتیجــه میــزان موفقیــت شــان باشــند. 
Legenbauer و همــکاران )8( در مطالعــه خــود بــه بررســی نقــش 

ــد و  ــاری پرداختن ــای رفت ــری الگوه ــکل گی ــا در ش ــواره ه طرح
نشــان دادنــد کــه طرحــواره هــای شــکل گرفتــه در دوران کودکــی 
ــش  ــار خــوردن در بزرگســالی نق ــای رفت ــری الگوه در شــکل گی
دارنــد. Khosravani و همــکاران )9( در مطالعــه ای نشــان دادنــد 

کــه در افــراد ســوء مصــرف کننــده مــواد، طرحوارهــای ناســازگار 
اولیــه بــا متاثــر ســاختن مکانیســم هــای دفاعــی مــی تواننــد پیش 
 Imperatori .ــند ــراد باش ــواد در اف ــرف م ــوء مص ــار س ــن رفت بی
ــا  ــراد ب ــه اف ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )10( در مطالع و هم
اختــالالت خــوردن نســبت بــه ســایر همتایــان خــود از طرحــواره 
ــد. در  ــر مــی دهن ــه بیشــتر و شــدیدتر خب هــای ناســازگارانه اولی
تبییــن ایــن نتایــج بایــد بیــان داشــت، زمانــی کــه طرحــواره هــا 
ــردازش  ــت و پ ــر ادراک، واقعی ــد ب ــی توانن ــوند م ــی ش ــال م فع
شــناختی فــرد اثــر بگذارنــد و از طریــق بــه وجــود آوردن ســبک 
هــای مقابلــه ای، رفتارهــای بیرونــی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد 

 .)7(
حضــور طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه منجــر بــه بــروز دیــدگاه 
ــا  ــر دیگــران ب ــی )نظی ــه زندگ ــه نســبت ب ــی و بدبینان هــای منف
ــد،  ــرآورده نمــی کنن ــا را ب ــای م ــا نیازه ــد، آنه ــی ندارن ــا همدل م
ــا را آزار مــی  ــد، م ــی نمــی کنن ــت کاف ــا حمای ــا از م ــکان م نزدی
ــن  ــه م ــاس اینک ــا احس ــد و ی ــی گوین ــا دروغ م ــه م ــد و ب دهن
ــه شکســت خواهــم  شــخصی شکســت خــورده ام و در هــر زمین
خــورد( شــده کــه همگــی موجــب فراخوانــی موجــی از احساســات 
ــداوم  ــا ایجــاد و ت ــی مــی شــوند کــه معمــواًل ب ــات منف و هیجان
ــا  ــت ب ــن اس ــرد ممک ــتند و ف ــراه هس ــراب هم ــترس و اضط اس
توســل بــه رفتارهــای ناســالمی چــون پرخــوری ســعی در تســکین 
و آرامــش خــود داشــته باشــد. هــم چنیــن در تبیــن یافتــه  فــوق 
مــی تــوان بــه یافتــه هــای Young هــم اســتناد کــرد کــه نشــان 
ــالالت  ــر اخت ــذاری ب ــق ثیرگ ــا از طری ــواره ه ــت، طرح داده اس
شــخصیت و اختــالالت خلقــی مــی توانــد بــه طــور غیــر مســتقیم 
بــر روابــط بیــن فــردی نیــز تاثیــر داشــته باشــند )19(. از آنجایــی 
کــه ادراک و بازخــورد افــراد بــه یکدیگــر بــه شــدت تحــت تاثیــر 
ــای  ــواره ه ــن طرح ــرار دارد، بنابرای ــناختی ق ــای ش ــف ه تحری
ناســازگار موجــب ســوگیری هایــی در تفســیر رویدادهــا مــی شــود 
و ایــن ســوگیری هــا در آســیب شناســی روانــی در روابــط میــان 
فــردی بــه صــورت عدم تفاهــم، تحریــف در نگــرش هــا، انتظارات 
غیرواقــع بینانــه در روابــط ظاهــر مــی شــوند. از ایــن رو، بــا توجــه 
بــه ایــن کــه طرحــواره هــا در مســیر زندگــی تــداوم مــی یابنــد، بر 
چگونگــی رابطــه فــرد بــا خــود و دیگــران تاثیــر مــی گذارنــد، بــه 
طــوری وجــود طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه بــا قــوت بخشــی 
بــه باورهــای نادرســتی مبنــی بــر قابــل اعتمــاد نبــودن دیگــران، 
ــی موجــب  ــودن و ناتوان ــر ب ــودن، آســیب پذی دوســت داشــتنی نب
ــای ارتباطــی و در  ــارت ه ــف در مه ــس و ضع ــزت نف کاهــش ع
نتیجــه محــدود شــدن شــبکه اجتماعــی و ارتباطــی مــی شــود کــه 
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ایــن انــزوا و احســاس تنهایــی بــا پیامدهــای منفــی متعــدد از نظــر 
ســالمت همــراه اســت و یکــی از تبعــات آن مــی توانــد بــا افزایش 
گرایــش بــه پرخــوری همــراه باشــد تــا فــرد بــه ایــن طریق ســعی 

در ایجــاد تســکین موقتــی بــرای خــود داشــته باشــد )21(.
ــه  ــوری رابط ــالل پرخ ــه اخت ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
مثبــت و معنــاداری بــا ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی و اجتناب 
ــر  ــی ب ــی )16-13( مبن ــات قبل ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن یافت دارد. ای
نقــش راهبردهــای مقابلــه ای ناســازگار در آســیب پذیــری افــراد 
ــا  ــر ب ــازگاری موث ــا س ــی ب ــی، ناتوان ــالالت روان ــه اخت ــبت ب نس
شــرایط بحرانــی، کاهــش ســطح ســالمتی و رفتارهــای ناســازگار، 
ــان  ــود نش ــه خ ــکاران )13( در مطالع ــت. Yang و هم ــو اس همس
ــه  ــد کــه در بیمــاران ســرطانی، اســتفاده از راهبردهــای مقابل دادن
ای ســازنده و ســازگارانه مــی توانــد بــه آنهــا در کاهــش اســترس 
  Rothermund .و در نتیجــه تســهیل فراینــد بهبــودی کمــک کنــد
Brandstädter &  )15( در بررســی خــود نشــان دادنــد کــه افــراد 

بــا راهبــرد مقابلــه ای ناســازگار در موقعیــت اســترس زا، متوســل 
بــه الگوهــای رفتــاری ناســالم و تکــراری مــی شــوند کــه گرچــه 
ــر  ــا موث ــترس آنه ــدت ممکــن اســت در کاهــش اس ــاه م در کوت
باشــد ولــی در دراز مــدت موجــب افزایــش ســطح اســترس آنهــا 
و تقویــت بیشــتر ســبک هــای مقابلــه ای و رفتارهــای ناکارآمــد در 
آنهــا مــی شــود. Hockey  )16( در مطالعــه خــود نشــان داد کــه 
بکارگیــری ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی در شــرایط اســترس 
ــترس و پیشــبرد  ــه کاهــش اس ــد ب ــی توان ــه م ــل اولی زا در مراح
ــبک  ــن س ــری ای ــداوم در بکارگی ــی ت ــد ول ــک کن ــر کار کم بهت
ــا احســاس فرســودگی و نتایــج عکــس همــراه  ــه معمــواًل ب مقابل
اســت. همچنیــن نشــان داده شــد کــه ســبک مقابلــه ای جبــران 
افراطــی و اجتنــاب در رابطــه بیــن طرحوارهــای ناســازگار اولیــه و 
اختــالل پرخــوری دارای نقــش تعدیــل کننــده اســت و بــه بیــان 
ــا طرحوارهــای ناســازگار اولیــه، ســطوح پاییــن  دیگــر، در افــراد ب
ــد منجــر  ــاب مــی توان ــران افراطــی و اجتن ــه ای جب ســبک مقابل
بــه کاهــش احتمــال اختــالل پرخــوری شــود و در مقابــل، ســطوح 
ــد  بــاالی ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی و اجتنــاب مــی توان

اختــالل پرخــوری را افزایــش دهــد. 
برانگیختگــی طرحــواره کــه گویــای ناکامــی یــک نیــاز هیجانــی 
اساســی اســت و هیجانــات همــراه بــا آن تهدیــدی برای فرد اســت 
مــی توانــد خــود زمینــه بــروز ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی 
و اجتنــاب شــود. ایــن ســبک هــای مقابلــه ای معمــواًل خــارج از 
حــوزه هوشــیاری عمــل مــی کننــد و گرچــه کــه در دوران کودکــی 
انطباقــی انــد و بخشــی از ســاز و کارهــای ســالم بــرای حفــظ بقــا 

ــه دوران بزرگســالی  ــا ب ــرد پ ــی ف ــا وقت ــد؛ ام ــه شــمار مــی رون ب
مــی گــذارد، ســبک هــای مقابلــه ای جبــران افراطــی و اجتنــاب 
ــا  ــری آنه ــه کارگی ــرا ب ــد؛ زی ــی کنن ــدا م ــازگارانه پی ــت ناس حال
منجــر بــه تــداوم طرحــواره هــا مــی گــردد و خــود مــی توانــد راه 
ــداز الگوهــای رفتــاری و شــناختی و هیجانــی بســیاری گــردد  ان
ــود  ــی ش ــود م ــازگار خ ــواره ناس ــرد تســلیم طرح ــی ف )19(. وقت
ــعی  ــت س ــچ وق ــد و هی ــی نه ــردن م ــودن آن گ ــت ب ــه درس ب
نمــی کنــد بــا طرحــواره بجنگنــد و آن را اصــالح کنــد، بلکــه می 
پذیــرد کــه طرحــواره درســت اســت. وقتــی افــراد ســبک مقابلــه 
ای اجتنــاب را بــکار مــی گیرنــد، ســعی مــی کننــد زندگــی خــود 
را طــوری تنظیــم کننــد کــه طرحــواره هیــچ وقــت فعــال نشــود. 
آنهــا مــی کوشــند بــا فــرار از واقعیــت خــود را در حالــت ناآگاهــی 
نگهداشــته و بدیــن طریــق اســترس خــود را کاهــش دهنــد. در 
چنیــن وضعیتــی ایــن افــراد از فکــر کــردن بــه طرحــواره اجتنــاب 
مــی کننــد، افــکار برانگیزاننــده طرحــواره را بلوکــه مــی کننــد، از 
موقعیــت یــادآور طرحــواره دوری کننــد و در صــورت بــروز چنیــن 
ــود را  ــواس خ ــد ح ــی کنن ــعی م ــی، س ــر ذهن ــا تصاوی ــکار ی اف
پــرت کننــد )19( و ایــن بــه حفــظ و تــداوم طرحــواره و تقویــت 
الگوهــای شــناختی نادرســت و از طــرف دیگــر اتخــاذ رفتارهایــی 
ــود.  ــی ش ــر م ــواره منج ــز از آن طرح ــور پرهی ــه منظ ــالم ب ناس
ــر،  ــق فک ــراد از طری ــی، اف ــران افراط ــه ای جب ــبک مقابل در س
احســاس، رفتــار و روابــط بیــن فــردی بــه گونــه ای بــا طرحــواره 
ــد. آنهــا  ــگار طرحــواره متضــادی دارن ــد کــه ان خــود مــی جنگن
در ظاهــر قــدرت مهــار و کنتــرل زیــادی بــر خــود و رفتــار خــود 
ــدن  ــال ش ــه فع ــبت ب ــه نس ــر لحظ ــن ه ــی در باط ــد، ول دارن
ــی  ــران افراط ــد. جب ــی کنن ــد م ــاس تهدی ــا احس ــواره ه طرح
حملــه متقابــل علیــه طرحــواره اســت کــه بــه هــدف خــود دســت 
ــردد  ــداوم آن مــی گ ــودی باعــث ت ــه جــای بهب ــد و ب نمــی یاب
ــه الگوهــای رفتــاری  و ایــن فراینــد نیــز پیامــدی جــز توســل ب
ــه منظــور  ــه پرخــوری ب و شــناختی ناســالم همچــون گرایــش ب
ــد ناخوشــایند  ــه مــی توان ــت موجــود ک ــا واقعی عــدم مواجهــه ب

ــدارد )21(.  باشــد، ن
گرچــه اکثــر افــرادی کــه از جبــران افراطــی اســتفاده مــی کننــد 
ــورد  ــراد م ــن اف ــیاری از ای ــند و بس ــی رس ــر م ــه نظ ــالم ب س
تحســین جامعــه هســتند، امــا آنهــا طرحــواره هــای خــود را بــه 
ــه یــک  ــدن علی ــن جنگی ــد و ای ــران مــی کنن طــور افراطــی جب
ــا  ــار ب ــا زمانــی ســالم محســوب مــی شــود کــه رفت طرحــواره ت
موقعیــت تناســب داشــته باشــد، بــه احساســات خــود و دیگــران 
ــی  ــد )21(. ول ــته باش ــی داش ــد منطق ــد و پیام ــه وارد نکن خدش
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معمــواًل جبــران افراطــی در چرخــه حملــه متقابــل گرفتــار مــی 
ــار پرخــوری ممکــن  ــال، افــراد دارای رفت ــه عنــوان مث شــود و ب
اســت در برهــه ای از زمــان بطــور مقطعــی، بــا مهارگــری 
ــته  ــود داش ــذای خ ــی غ ــزان مصرف ــرل می ــعی در کنت ــدید س ش
ــد  ــی توانن ــان م ــع از زم ــراد در آن مقط ــن اف ــه ای ــند، گرچ باش
ــی  ــد ول ــت یابن ــود دس ــش وزن خ ــبی در کاه ــت نس ــه موفقی ب
معمــواًل در دراز مــدت بــا شکســت و بازگشــت دوره های شــدیدتر 
پرخــوری مواجهــه مــی شــوند کــه نشــان دهنــده نتیجــه عکــس 
بــه کارگیــری چنیــن راهبــرد نادرســتی اســت. در واقــع راهبــرد 
مقابلــه اجتنــاب و جبــران افراطــی بــه عنــوان جایگزینــی بــرای 
ــن  ــد و بدی ــه وجــود مــی آی ــی از درد ناشــی از طرحــواره ب رهای
ترتیــب فــرد راه گریــزی از احســاس درماندگــی و آســیب پذیــری 
ــا  ــدون اینکــه آگاه باشــد ب ــدا مــی کنــد و ب روز افــزون خــود پی
پرداختــن بــه رفتارهــای ناســالمی همچــون پرخــوری تــالش می 
ــی و نقــص خــود دوری  ــت هیجان ــا از احســاس محرومی ــد ت کن

ــد. ــرای خــود ایجــاد کن کــرده و آرامشــی مقطعــی ب

نتيجه گيری
ــبک  ــده س ــل کنن ــش تعدی ــی از نق ــش حاک ــن پژوه ــج ای نتای
هــای مقابلــه ای در رابطــه بیــن طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه 
و اختــالل پرخــوری بــود. بــه نظــر مــی رســد کــه ســبک هــای 

مقابلــه ای اجتنابــی و جبــران افراطــی توانســته اســت رابطــه بیــن 
ــل  ــالل پرخــوری را تعدی ــه و اخت طرحــواره هــای ناســازگار اولی
کنــد و در افــراد بــا طرحوارهــای ناســازگار اولیــه، ســطوح پاییــن 
ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی و اجتنــاب مــی توانــد منجــر 
بــه کاهــش احتمــال اختــالل پرخــوری شــود و در مقابل، ســطوح 
بــاالی ســبک مقابلــه ای جبــران افراطــی و اجتنــاب مــی توانــد 
ــذا مشــاوران و متخصصــان  اختــالل پرخــوری افزایــش دهــد. ل
ــش، در  ــن پژوه ــای ای ــه ه ــد از یافت ــی توانن ــالمت م ــوزه س ح
راســتای مداخــالت بالینــی و آموزشــی اســتفاده کــرده و از ایــن 
رویکــرد در جهــت کاهــش آســیب هــای افــراد چــاق و کمــک 
بــه آنهــا در راســتای کنتــرل رفتــار پرخــوری آنهــا بهــره ببرنــد.
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