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نقش واسطهای ناگويی طبعی در پيشبينی نگرشهای تغذيهای بر اساس دشواریهای تنظيم
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The mediating role of alexithymia in prediction of nutritional attitudes based on
difficulties in emotion regulation
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چكيده
 اما مسئله اصلي اینست آیا ناگویي، ن ريهای ئغذیهای ناسالم و دشواریهای ئنظیم هیجان از جمله مشکالت مهم در بین جوانان است:زمينه
 این پژوهش با هدف بررسي نقش واسطهای:طبعي دررابطه با دشواریهای ئنظیم هیجان و ن ريهای ئغذیهای نقش واسطهای دارد؟ هدف
 پژوهش از نوع ئوصیفي – همبست ي: روش.ناگویي طبعي در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای بر اساس دشواریهای ئنظیم هیجان انجام شد
 پرسشنامههای. اجرا شد، نفر از دانشجویان دانش ال پیام نور نجفآباد که با روي نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند031 بود و بر روی
) و مقیاس دشواری ئنظیم هیجاني گرائز0111(  آزمون ن ري به ئغذیه گارنر و گارفینکل،)0111( پژوهش شامل مقیاس ناگویي طبعي ئورنتو
 نتایج نشان داد که ضرایب مسیر مستقیم بین متغیر: يافتهها. دادلها با روي معادالت ساختاری ئجزیه و ئحلیل شد.) بود2111( و رو مر
 اما ضرایب مسیر غیرمستقیم بین این،)p>1/10( پیشبین (دشواریهای ئنظیم هیجان) و متغیر مالک (ن ريهای ئغذیهای) معنادار نميباشد
 ناگویي طبعي میانجيگر پیشبیني ن ريهای ئغذیهای بر: نتيجهگيری.)p<1/10( متغیرها با میانجيگری ناگویي طبعي معنادار ميباشد
. که نقش ناگویي طبعي را در ئنظیم هیجان و بهبود ن ريهای ئغذیهای نشان ميدهد،اساس دشواری های ئنظیم هیجان است
 دشواریهای ئنظیم هیجان، ن ريهای ئغذیهای، ناگویي طبعي:واژه كليدها
Background: Unhealthy nutritional attitudes and emotion regulation difficulties are among the most
important problems among young people, but the key question is whether natural cognition plays a
mediating role in emotion regulation difficulties and nutritional attitudes? Aims: The aim of this study
was to investigate the mediating role of natural misery in predicting nutritional attitudes based on
emotion regulation difficulties. Method: It was a descriptive-correlational one and was performed on
130 students of Payam Noor Najafabad University who were selected by available sampling method.
Research questionnaires included Toronto Natural Intelligence Scale (1994), Garner & Garfinkel
(1979) Nutrition Attitude Scale, and Gratz & Roemer (2004) Emotion Regulation Scale. Data were
analyzed using structural equation method. Results: The results showed that direct path coefficients
between predictor (emotion regulation difficulties) and criterion variable (nutritional attitudes) were
not significant (p>0/05), but indirect path coefficients between These variables were significant with
mediation of natural odor (p<0/05). Conclusions: Natural curiosity mediates the prediction of
nutritional attitudes based on the difficulty of emotion regulation, which demonstrates the role of
natural curiosity in emotion regulation and improvement of nutritional attitudes. Key Words: Natural
cognition, nutritional attitudes, difficulties in emotion regulation
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مقدمه

ئنظیم آن ميئواند منجر به اندوه یني و حتي آسیب رواني شود

امروزل یکي از مشکالت مهم ئغذیهای در بین جوانان ،اختالالت

(امستدر .)2112 ،اگر ئنظیم احساسات دچار شکست شود،

خوردن است (کوپر ،کنئاو ،ئاد ،ولز و ئاو .)0111 ،از جمله

خودئنظیمي در دی ر زمینهها ،مانند کنترل بر روی رفتار خوردن نیز

موضوعائي که در بررسي اختالالت خوردن مدنظر ميباشد ،ن ري

ميئواند شکست بخورد .بنابراین به نظر ميرسد که مدلهای ئوضیو

های غیرطبیعي به خوردن است که مشتمل بر ن ريهای غیرعادی در

رفتار خوردن مفرط در اختالل پرخوری و خوردن مفرط در چاقي،

مورد وزن فعلي و ایدلآل ،ئصور ذهني از بدن ،اشتغال ذهني با

مربوط به شکست در خودئنظیمي به دلیل احساسات شدید ميباشد

محتویات غذاها و سوختوساز آنها در بدن و بهکارگیری رويهای

(لییر و همکاران.)2100 ،

خاص جهت دفع غذا از بدن ميباشد (رابسکي و گریلو.)2111 ،

پری و هایاکي ( )2101نیز نشان دادند که ناگویي طبعي 0در

انواع مختلفي از رفتارهای خوردن ئشخیص دادل شدلاند که عبارئند

اختالل پرخوری عصبي نقش دارد .همچنین پژوهشها نشان ميدهد

از :خوردن کنترل نشدل ،خوردن هیجاني و خویشتنداری در خوردن

که ناگویي طبعي و مشکالئي در بازشناسي و ئنظیم هیجانات منفي،

(کپلری و همکاران .)2111 ،در آسیبشناسي رواني اختالالت

منجر به رفتارهای خوردن آشفته ميشود (کراکیوی و همکاران،

خوردن ،مشخص شدل است افرادی که اختالل خوردن دارند عدم

 .)2101مبتالیان به ناگویي طبعي احساسهای نامتمایز دارند و این

ئنظیم هیجانات بیشتری را نسبت به افراد سالم گزاري ميکنند

احساسها همرال با یك بران یخت ي فیزیولوژیك ميباشد ،اما به

(هریسون ،سالیوان ،ئانتوزیا و ئریشر .)2101 ،رفتارهایخوردن

علت مشکل در ئمایز ،ئوصیف و ئنظیم احساسها ،بران یخت ي فعال

ناکارآمد رابطه نزدیکي با عدم ئنظیم هیجانات دارد و در افراد چاق

باقي ماندل و از میان نميرود و این امر باعث اختالل در دست ال

این رفتارها به شکل ئالشي برای ئنظیم کردن یا فرار از هیجانات

عصبي خودکار و دست ال ایمني ميشود (الملي .)0111 ،کچویي،

منفي انجام ميشوند .به نظر ميرسد که خوردن هیجاني به عنوان

حسني و امرللهينیا ( )0311پژوهشي با عنوان مقایسه ئکانش ری و

یك راهبرد در خدمت جبران عکسالعمل راهبردهای ناسازگارانه

دشواریهای ئنظیم هیجان در زنان دارای اضافه وزن مبتال و غیرمبتال

ئنظیم هیجان ميباشد .اختالل در خوردن ابتدا به صورت خفیف مانند

به پرخوری افراطي ،بر روی خانمهای چاق و دارای اضافه وزن انجام

اختالل در ن ريهای ئغذیهای آغاز ميشود و در نهایت به حالت

دادند .نتایج نشان داد که زنان مبتال به پرخوری افراطي در مقایسه با

های بالیني شدید مانند بياشتهایي عصبي و پرخوری عصبي ئبدیل

زنان غیر مبتال ،ئکانش ری و دشواریهای ئنظیم هیجان بیشتری

ميشود (رابسکي و گریلو.(2111 ،

داشتند .در پژوهش دی ری که بر روی زنان چاق و دارای اضافه وزن

یکي از عواملي که با رفتارهای اختالل خوردن همبست ي دروني

صورت گرفت ،مداخله ئعدیل غذا خوردن هیجاني به طور معنادار

قابل ئوجهي دارد ،دشواریهای ئنظیم هیجان است (کل ،میشل و

باعث اصالح ال وهای غذا خوردن هیجاني )خشم ،اضطراب و

ئتي .)0111 ،رویکردهای ئنظیم هیجان ئرکیبي از رویکردهای

افسردگي( و کاهش وزن در گرول آزمایش در مقایسه با گرول کنترل

شخصیت ،رشد اجتماعي ،شناختي و هیجاني هستند .در واقع ئنظیم

شد (میرزامحمد عال یني ،علیپور ،نورباال و آگال هریس.)0312 ،

هیجان شامل مجموعه وسیعي از فرآیندهای هشیار و ناهشیار،

همچنین در پژوهشي اثربخشي بسته فرائشخیصي مبتني بر درمان

جسماني ،شناختي و رفتاری است (بات ،سنم ،گلزار و یحیي.)2103 ،

پذیري و ئعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرماني دیالیکتیکي

ئنظیم هیجاني به مرحلهای اشارل دارد که افراد به واسطه آن بر

بر ئنظیم هیجان و رفتار خوردن زنان مبتال به اضافه وزن و چاقي

هیجانات خود و اینکه چ ونه هیجانائشان را بیان و ئجربه کنند ،ئ ثیر

بررسي شد .نتایج نشان داد که مداخله آموزشي فرائشخیصي بر ئنظیم

ميگذارد (کوئینهو ،ریبرو ،فریرینها و دیاس.)2101 ،

هیجان و رفتار خوردن زنان مبتال به اضافه وزن و چاقي ئ ثیر معناداری

ازآنجایي که ئنظیم هیجان بخش مهمي از زندگي هر فرد را به

داشته است (عبدالکریمي ،قربانشیرودی ،خلعتبری و زربخش،

خود اختصاص ميدهد ،ئعجبآور نیست که آشفت ي در هیجان و

 .)0311آقاگدی و اعتمادی ( )0311در پژوهشي که بر روی دانش
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. alexithymia

۱۲۱۰
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نقش واسطهای ناگویي طبعي در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای...

آموزان دختر دبیرستاني انجام دادند ،نشان دادند که آموزي مدیریت

پژوهش حاضر  02متغیر اندازلگیری شدل است ،پس  11ئا  021مورد

استرس و آرامسازی در گرول آزمایش ،نمرات ن ري به اختالالت

برای حجم نمونه کفایت ميکند .لذا در نظر گرفتن  031مورد جهت

ئغذیه را به طور معناداری کاهش داد .خلیلي و سرداری ( )0312در

حجم نمونه در این پژوهش منطقي است .جهت ئجزیه و ئحلیل

پژوهشي با عنوان "اثربخشي مداخله مبتني بر روانشناسي مثبتگرا بر

آماری دادلهای حاصل از اجرای پرسشنامههای مربوط به پژوهش ،از

کاهش مشکالت نظمجویي هیجان در نوجوانان با نشانة اختالالت

نرمافزارهای آماری ) (SPSS-22و ) (AMOS-22استفادل شد.

خوردن" ،نشان دادند که مداخله مبتني بر روانشناسي مثبتگرا منجر

ابزار

به کاهش میان ین نمرات شرکتکنندگان گرول آزمایش در

در این پژوهش از پرسشنامههای زیر استفادل شدل است:

مشکالت ئنظیم هیجان و مؤلفههای آن شامل عدم پذیري پاسخهای

مقیاس ناگویي طبعي ئورنتو ) :(TAS-20یك آزمون  21مادل ای

هیجاني ،مشکل در رفتار هدفمند ،مشکل در مهار ئکانه ،فقدان

است که ئوسط ب بي ،پارکر و ئیلور ( )0111ساخته شدل است و سه

آگاهي هیجاني ،دسترسي محدود به راهبردها و فقدان وضوح هیجاني

مؤلفه دشواری در ئشخیص احساسات شامل  1سؤال ،دشواری در

نسبت به گرول گوال شد .نتایج پژوهش هانت ،فوربوي ،هاگان و چاپا

ئوصیف احساسات شامل  0سؤال و ئفکر با جهتگیری خارجي

( )2101با عنوان "آیا دشواریهای ئنظیم هیجان در هن ام ناراحتي

شامل  2سؤال را اندازلگیری ميکند .سؤالها در مقیاس  0درجهای

در ارئباط بین ن هداری رژیم غذایي و افزایش وزن در بین

لیکرت از نمرل ( 0کامالً مخالفم) ئا نمرل ( 0کامالً موافقم) سنجیدل

دانشجویان کالج ئ ثیرگذار است؟" ،نشاندهندل نقش واسطهای

ميشوند .یك نمرل کل نیز از جمع نمرلهای سه زیر مقیاس برای

فوریتهای منفي و پرخوری در ارئباط بین ن هداری رژیم غذایي و

ناگویي طبعي محاسبه ميشود .ویژگيهای روانسنجي مقیاس

افزایش وزن بود .طبو یافتهها پیشنهاد شد که برای جلوگیری از

ناگویي طبعي ئورنتو 21-در پژوهشهای متعدد بررسي و ئ یید شدل

افزایش وزن ،از رويهای بهبود ئنظیم هیجان برای کاهش پرخوری

است (پارکر ،ئیلور و باگبي .)2113 ،در نسخه فارسي مقیاس ناگویي

در جمعیت در خطر افزایش وزن استفادل شود .با ئوجه به مطالب ذکر

طبعي ئورنتو (بشارت ،)2111 ،ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایي

شدل ،پژوهشهای مختلفي در رابطه با متغیرهای این پژوهش صورت

کلي  ،1/20دشواری در شناسایي احساسات  ،1/22دشواری در

گرفته است اما در مورد نقش واسطهای ناگویي طبعي پژوهشي

ئوصیف احساسات  1/10و ئفکر عیني  1/12گزاري شدل است.

صورت ن رفته است ،لذا مس له اصلي پژوهش حاضر این است که آیا

همچنین بشارت ( )2111اعتبار کل مقیاس را در نمونه ایراني با

ناگویي طبعي در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای بر اساس دشواریهای

استفادل از روي دونیمهکردن و بازآزمایي (بعد از یك مال)  1/11و

ئنظیم هیجان نقش واسطهای دارد؟

 1/12بهدست آوردل است .ضریب اعتبار مقیاس  1/20ميباشد .از
سویي پایایي بازآزمایي این مقیاس در یك نمونهی  11نفری در دو

روش
پژوهش حاضر از نوع ئوصیفي  -همبست ي است .جامعة آماری

نوبت ،با فاصله  1هفته از  1/21ئا  1/21برای نارسایي هیجاني کل و

این پژوهش شامل همه دانشجویان دانش ال پیامنور نجفآباد بود که

زیرمقیاسهای مختلف ئ یید شد .نتایج ئحلیل عامل ،دشواری در

ئقریباً  1111نفر بودند .نمونه آماری در این پژوهش 031 ،نفر از

ئوصیف هیجانها و جهتگیری بیروني در ئفکر را در نسخه فارسي

دانشجویان دانش ال پیامنور نجفآباد درئرم دوم سال ئحصیلي

مقیاس ناگویي طبعي ئورنتو 21-ئ یید کردند (بشارت.)2111 ،

 0310-0311بودند که به روي نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند

آزمون ن ري به ئغذیه ) :(EAT-26نسخه اولیه آزمون ن ري به

و مورد ارزیابي قرار گرفتند .سپس ضمن ئوضیو دادن نکات و

ئغذیه در سال  0111ئوسط گارنر و گارفینکل با  11عبارت ئهیه شد.

مالحظات اخالقي ،از دانشجویان خواسته شد که به سؤاالت

در مطالعات بعدی به دلیل طوالني بودن آزمون و اعتبار و روایي آن

پرسشنامهها پاسخ دهند .حجم منطقي نمونه در معادالت ساختاری به

در سال  0121نسخه  21مادلای آزمون با اعتبار و روایي نسبتاً خوبي

این صورت است که به ازای هر متغیر اندازلگیری شدل 0 ،ئا  00نمونه

ئوسط مؤلفان آمادل شد .آزمون ن ري به ئغذیه دارای سه زیرمقیاس

مورد نیاز است .البته در مدلهای با دو ئا چهار عامل ،حداقل 011

عادت غذایي ،جوع یا ئمایل به خوردن و کنترل دهاني است .در

مورد برای حجم نمونه الزم است (هومن .)0310 ،با ئوجه به اینکه در

مطالعهای (نانس ،کامي ،الینتو و ماری )2110 ،برای بررسي اعتبار و
۱۱۱۱
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روایي ،پرسشنامه بر روی  010زن برزیلي اجرا شد که ضریب اعتبار

استفادل از رويهای هیجاني دروني  1/13و برای هر کدام از شش

آن با حساسیت ئشخیصي  1/11و ویژگي  1/21محاسبه شد .همچنین

زیرمقیاس دشواری نظمبخشي هیجاني ،ضریب آلفای کرونباخ بیشتر

ضریب آلفای کرونباخ برای هر عبارت  1/10بهدست آمد .اعتبار

از  1/21بهدست آمدل است .در بررسي ساختار عاملي ویژگي روان

سازل با روي ئحلیل عاملي ئ ییدی بررسي شد (به نقل از پورقاسم

سنجي مقیاس در جمعیت ایراني که ئوسط خانزادل ،سعیدیان ،حسین

گرگری ،حامد بهزاد ،سید سجادی ،کوشاور و کرمي.)0321 ،

چاری و ادریسي ( )0310روی دانشجویان شیراز صورت گرفت،

مقیاس دشواری ئنظیم هیجاني :این پرسشنامه ئوسط گرائز و

ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها ،برابر  1/21وضریب پایایي

رو مر ( )2111ساخته شدل است .این مقیاس از  31گویه ئشکیل شدل

بازآزمایي پس از یك هفته بازآزمون ،بین  1/11ئا  1/10در نوسان

است که نمرلگذاری گویهها در آن از طریو درجهبندی لیکرت

بود.
يافتهها

صورت ميگیرد .نمرات باالئر نشاندهندل دشواری بیشتر در ئنظیم
هیجان است و از  1زیرمقیاس عدم پذیري پاسخهای هیجاني،

در ابتدا شاخصهای ئوصیفي متغیرهای پژوهش شامل میان ین و

دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل ئکانه ،فقدان

انحراف معیار و مائریس ضرایب همبست ي بین متغیرها بررسي و در

آگاهي هیجاني ،دسترسي محدود به راهبردهای ئنظیم هیجان و عدم

جدول  0گزاري گردید.

وضوح هیجاني ئشکیل شدل است .ضریب پایایي کل مقیاس با
جدول .0شاخصهای ئوصیفي و مائریس ضرایب همبست ي بین متغیرهای اصلي پژوهش
دشواری ئنظیم هیجان

متغیر

میان ین

انحراف معیار

ناگویي طبعي

ناگویي طبعي

03/13

01/11

0

دشواریهای ئنظیم هیجان

11/22

01/12

**1/10

0

ن ريهای ئغذیهای

01/11

1/22

**1/32

**1/21

ن ريهای ئغذیهای

0

P<1/10

**

چنانچه در جدول  0مالحظه شد ضرایب همبست ي بین متغیرهای

به برازي مدل پیشنهادی پژوهش در ادامه به منظور بررسي فرضیههای

پژوهش مثبت و معنادار ميباشد .به منظور بررسي مدل مفهومي

پژوهش ،ضرایب مسیرمستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها و معناداری

پژوهش از مدلیابي معادالت ساختاری با استفادل از نرمافزار AMOS

آنها بررسي و در جدول  3گزاري گردید.

استفادل شد .بدین منظور مفروضههای این روي آماری مورد بررسي

چنانچه در جدول  3گزاري شدل است سطو معناداری ضریب

قرار گرفت .ابتدا دادلهای پرت و انحرافي با آزمون ماهاالنوبیس

مسیر مستقیم بین دشواری ئنظیم هیجان با ن ريهای ئغذیهای بیشتر

حذف شدند ،سپس با استفادل از آزمون کولموگروف اسمیرنف

از  1/10و معنادار نميباشد .اما سطو معناداری ضریب مسیر مستقیم

نرمال بودن ئوزیع متغیرها بررسي و ئ یید شد .همچنین مدلهای

بین دشواری ئنظیم هیجان با ناگویي طبعي و سطو معناداری ضریب

اندازلگیری متغیرهای پژوهش ارزیابي و مؤلفههایي که بار عاملي

مسیر مستقیم بین ناگویي طبعي و ن ريهای ئغذیهای کمتر از 1/10

آنها کمتر از  1/1بود حذف شدند (مؤلفههای فقدان آگاهي هیجاني

و معنادار ميباشند .همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین دشواری

و عدم وضوح هیجاني از متغیر دشواری ئنظیم هیجان) .در شکل 0

ئنظیم هیجان با ن ريهای ئغذیهای کمتر از  1/10است و بنابراین

مدل روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش در حالت ضرایب

فرض صفر پژوهش رد ميشود و ميئوان نتیجه گرفت ناگویي طبعي

استاندارد نشان دادل شدل است.

نقش واسطهای معناداری در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای براساس

چنانچه در جدول  2مالحظه شد شاخصهای برازي مدل از

دشواریهای ئنظیم هیجان دارد.

وضعیت مطلوبي برخوردار بودند ،بنابراین در ادامه با ئوجه به مدل
برازيیافته به پاسخگویي به فرضیات پژوهش پرداخته شد .با ئوجه

۱۲۱۲
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نقش واسطهای ناگویي طبعي در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای...

شکل .0مدل ساختاری پژوهش در حالت ئخمین ضرایب استاندارد
جدول .2خالصه شاخصهای برازي مدل پژوهش
حد مطلوب شاخص

مقدار در مدل

سطو معناداری

وضعیت مدل

نام شاخص

p>1/10

02/23

1/132

نامطلوب

هرچه به صفر نزدیکتر بهتر

0/21

-

قابل قبول

برازي هنجارشدل ()NFI

1/10

-

مطلوب

برازي نسبي ()RFI

1/11

-

مطلوب

1/11

-

مطلوب

ئوکر لویس ( )TLIیا برازي هنجارنشدل ()NNFI

1/10

-

مطلوب

برازي ئطبیقي ()CFI

1/13

-

مطلوب

برازي هنجارشدة مقتصد ()PNFI

باالئر از 1/0

1/12

-

مطلوب

برازي ئطبیقي مقتصد ()PCFI

باالئر از 1/0

1/11

-

مطلوب

ریشة دوم میان ین مربعات خطای برآورد ))RMSEA

کمتر از 1/01

1/123

-

مطلوب

کای دو هنجار شدل ()CMIN/DF

کمتر از 3

0/22

-

مطلوب

کای دو

معیارهای مطلو

ریشة میان ین مربعات باقیماندل ()RMR

برازي افزایشي ()IFI

معیارهای ئطبیقي

معیارهای مقتصد

باالئر از 1/11

جدول .3ضرایب مسیر و معناداری اثرات مستقیم و غیرمستقیم در مدل پژوهش
متغیرپیشبین

متغیر مالک

متغیر میانجي

نوع اثر

ضریب اثر استاندارد β

سطو معناداری

دشواری ئنظیم هیجان

ن ريهای ئغذیهای

--

مستقیم

1/01

1/21

دشواری ئنظیم هیجان

ناگویي طبعي

مستقیم

1/10

1/110

ناگویي طبعي

ن ريهای ئغذیهای

--

مستقیم

1/12

1/102

دشواری ئنظیم هیجان

ن ريهای ئغذیهای

ناگویي طبعي

غیرمستقیم

1/10×1/12=1/20

1/131

بحث و نتيجهگيری

های ئنظیم هیجان و ئکانش ری پیشبیني کنندل معنادار نشانههای

با ئوجه به دادلهای بهدست آمدل ،مشخص شد که ناگویي طبعي

اختالل خوردن هستند .در ئبیین یافتههای بهدست آمدل ميئوان مطرح

نقش واسطهای معناداری در پیشبیني ن ريهای ئغذیهای براساس

ساخت که یکي از ابعاد سالمتروان ،سالمت هیجاني است .افراد

دشواریهای ئنظیم هیجان دارد .در پژوهشهای پیشین ،خدابخش و

دارای سالمت هیجاني قادر هستند احساسات و هیجانات خود را

کیاني ( )0310نشان دادند که ناگویي طبعي و مشکالت ئنظیم هیجان

ئشخیص دهند و به شیول مناسب آنها را ابراز نمایند و در مواقع لزوم

به طور معناداری رفتارهای خوردن آشفته را پیشبیني ميکند،

آنها را کنترل و ئنظیم نمایند .اما افراد دارای ناگویي طبعي قادر به

همچنین کچویي و فتحي آشتیاني ( )0311نشان دادند که دشواری

دادن پاسخهای سازگارانه به موقعیتهای هیجاني نیستند زیرا ناگویي
۱۲۱۳
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طبعي باعث عدم ابراز هیجانها به دلیل نارسایي در ئوانایي پردازي

استرس و آرامسازی بر ئغییر ن ري به ئغذیه در نوجوانان دارای

و ئنظیم هیجانها ميشود .از آنجایي که یکي از ابعاد رفتار خوردن،

اختالل خوردن .فصلنامه روانشناسي سالمت.0-01 ،)20(1 ،
پورقاسم گرگری ،بهرام؛ حامد بهزاد ،مهدیه؛ سید سجادی ،ندا؛ کوشاور،

بعد هیجاني خوردن است ،لذا عدم کنترل هیجان و نائواني در ابراز

دنیز و کرمي ،صفورا ( .)0321ارئباط نمایه ئودل بدني با ن ري

هیجان ميئواند به بروز ن ريهای ئغذیهای ناسالم و اختالالت

ئغذیهای در دانشآموزان دبیرستاني دختر شهر ئبریز .مجله

خوردن منجر شود .به عبارت دی ر رفتارهای خوردن ناسالم ئالشي

پزشکي دانش ال علوم پزشکي ئبریز.21-21 ،)3(32 ،

برای فرار از هیجانات منفي است .در افراد مبتال به دشواریهای ئنظیم

خانزادل ،مصطفي؛ سعیدیان ،محسن؛ حسینچاری ،مسعود و ادریسي ،فروغ

هیجان به علت شکست در ئنظیم هیجانات ،خود ئنظیمي در زمینههای

( .)0310ساختار عاملي و ویژگيهای روانسنجي مقیاس دشواری

دی ر مانند کنترل رفتار خوردن نیز ميئواند از بین برود و منجر به

در نظمبخشي هیجاني .مجله علوم رفتاری.21-11 ،)0(1 ،

بروز ن ريها و رفتارهای ئغذیهای ناسالم شود .در این زمینه

خدابخش ،محمدرضا و کیاني ،فریبا ( .)0310نقش واسطهای مشکالت

احمدزادل و همکاران ( )0313در پژوهشي بیان کردند که بین ن ري

ئنظیم هیجان در رابطه ناگویي طبعي با رفتارهای خوردن آشفته در

های ئغذیهای و متغیرهای زمینهای مانند استفادل از مسهلها ،گرفتن

بین دانشجویان دانش ال عالمه طباطبایي .مجله دانش ال علوم

رژیم غذایي ،استفادل از قرصهای الغری و ئغییر وزن ،رابطه آماری

پزشکي قم.11-00 ،)2(01 ،

معناداری وجود دارد .همچنین برخي از جوانان اقدام به انجام فعالیت

خلیلي ،ساالر و سرداری ،باقر ( .)0312اثربخشي مداخله مبتني بر روانشناسي

های بهداشتي خطرناک مانند رژیمهای غذایي مکرر یا مصرف

مثبتگرا بر کاهش مشکالت نظمجویي هیجان در نوجوانان با
نشانة اختالالت خوردن .مجلة علوم روانشناختي-121 ،)11(02 ،

غذاهای با میزان قند ،سدیم و چربي باال ميکنند (چامایوبر ،نرینگ

.111

و میچاد .)2110 ،طبو نتایج بهدست آمدل ميئوان مطرح ساخت که

عبدالکریمي ،ماندانا؛ قربانشیرودی ،شهرل؛ خلعتبری ،جواد و زربخش،

دشواریهای ئنظیم هیجان با میانجي گری ناگویي طبعي ،پیشبین

محمدرضا ( .)0311اثربخشي بسته فرائشخیصي مبتني بر درمان

ن ريهای ئغذیهای هستند .این پژوهش سؤاالئي را در زمینه عوامل

پذیري و ئعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرماني

مرئبط با سببشناسي و پیش آگهي اختالالت خوردن مطرح ميسازد

دیالیکتیکي بر ئنظیم هیجان و رفتار خوردن زنان مبتال به اضافه

که ميئواند در ئحقیقات بعدی مورد بررسي قرار گیرد .پژوهش

وزن و چاقي .مجلة علوم روانشناختي.100-110 ،)11(01 ،

حاضر به دلیل ئازگي آن در نمونههای ایراني ،نیازمند ئکرار در نمونه

کچویي ،محسن و فتحي آشتیاني ،علي ( .)0311نقش دشواریهای ئنظیم

های مختلف و ئ ییدهای ئجربي بیشئر است .همچنین با ئوجه به

هیجان و ئکانش ری در نشانههای اختالل خوردن .ارمغان دانش،

طرح پژوهش (همبست ي) و نمونه پژوهش (گروهي از دانشجویان)،

مجله علمي پژوهشي دانش ال علوم پزشکي یاسوج،)02(21 ،

محدودیتهایي در زمینه ئعمیم ،ئبیین و ئفسیر دادلها به وجود مي

.0111-0120
کچویي ،محسن؛ حسني ،جعفر و امرللهي نیا ،مونا ( .)0311مقایسه

آید .همچنین این پژوهش بر روی دانشجویان دختر صورت گرفته

ئکانش ری و دشواریهای ئنظیم هیجان در زنان دارای اضافه وزن

است ،لذا برای ئعمیم نتایج آن به جنس مذکر باید جوانب احتیاط

مبتال و غیر مبتال به پرخوری افراطي .مجله غدد درون ریز و

رعایت گردد .عالول بر این ئوجه به ئفاوتهای فرهن ي در فرهنگ

متابولیسم ایران ،دانش ال علوم پزشکي و خدمات بهداشتي -

های مختلف جهت ئعمیم نتایج ،حا ز اهمیت است.

درماني شهید بهشتي.310-110 ،)0(01 ،

منابع

میرزامحمد عال یني ،املیا؛ علیپور ،احمد؛ نورباال ،احمدعلي و آگال هریس،

احمدزادل ،فرزاد؛ میرزایي علویجه ،مهدی؛ جلیلیان ،فرزاد؛ زینت مطلو،

مژگان ( .)0312اثربخشي مداخله ئعدیل غذا خوردن هیجاني روی

فاضل؛ خسروی ،ن ار؛ امدادی ،شهرل و حائمزادل ،ناصر (.)0313

اصالح غذا خوردن هیجاني و مدیریت وزن زنان چاق و دارای

ارئباط ن ري ئغذیهای با نرمهای انتزاعي ئناسب اندام در بین

اضافه وزن .فصلنامه علمي  -پژوهشي روانشناسي سالمت،)1(2 ،

دانشجویان دختر دانش ال علوم پزشکي همدان .مجله علوم ئغذیه

.20-30

و صنایع غذایي ایران.11-01 ،)0(1 ،

هومن ،حیدرعلي ( .)0310مدلیابي معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار

آقاگدی ،پریسا و اعتمادی ،احمد ( .)0311اثربخشي آموزي مدیریت

لیزرل .ئهران :انتشارات سمت.23-22 ،
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