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 چكيده

 نیژوهش اپ نیا مس له، اما در مورد ن رانی از تصویر تن و دوسوگرایی ابراز هیجان صورت گرفته است یمطالعات متعدد زمينه:

 ؟دارد یاطهواسنقش  دررابطه با ن رانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان تواندیم ناگویی طبعی ایکه آ تاس

  بینی ن رانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان بود.ای ناگویی طبعی در پیشبررسی نقش واسطههدف: 

 آباد که با روي نمونهنفر از دانشجویان دانش اه پیام نور نجف 031همبست ی بود و بر روی  –پژوهش از نوع توصیفی روش: 

(، پرسشنامه ترس از تصویر تن 0118مقیاس ناگویی طبعی تورنتو ) اجرا شد. ابزار عبارتند از،گیری در دسترس انتخاب شدند، 

آمده با  تبدس یهاداده ( بود.0111کینگ و امونز ) ( و پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی2115لیتلتوم، آکسم و پری )

 دوسوگرایی) بینشپی متغیر بین غیر مستقیم مسیر ضرایب ه شدمشاهدها: يافته. قرار گرفت لیمورد تحل یختاراروي معادالت س

  (.>15/1p) باشدمی معنادار طبعی ناگویی گریمیانجی با( تن تصویر از ن رانی) متغیر مالک و (هیجانی ابراز

 می فایا اینقش واسطه یانجیابراز ه ییتن بر اساس دوسوگرا ریاز تصو ین ران ینبیشیپدر تواند می یطبع ییناگو گيری:نتيجه

 .هیجان ابراز طبعی، ن رانی از تصویر تن، دوسوگرایی ناگویی واژه كليدها: .کند
Background: There have been several studies of body image and ambivalence anxiety, but the 

question is whether natural cognition can mediate body image anxiety based on ambivalence?  

Aims: The aim of this study was to investigate the mediating role of natural imagination in predicting 

anxiety based on ambivalence. Method: The study was descriptive-correlational and was performed 

on 130 students of Payam Noor Najafabad University who were selected by convenience sampling 

method. The instruments were the Toronto Natural Intelligence Scale (1994), the Ton Littletom Fear 

Questionnaire, Axm & Perry Questionnaire (2005), and the Ambiguity Questionnaire on King and 

Ammons Emotion Expressions (1990). The data were analyzed using structural equation method. 

Results: The indirect path coefficients between the predictor variable (emotional ambiguity) and the 

criterion variable (tone image anxiety) were mediated by natural unconscious mediation (p<0/05). 

Conclusions: Natural misconception can play a mediating role in predicting body image anxiety 

based on emotional ambiguity. Key Words: Natural misunderstanding, body image concerns, 

ambivalence. 
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 مقدمه

جوانان ن رانی از تصویر تن  مهم در بین مشکالت از یکی امروزه

است. تصویر تن یك سازه روانشناختی چند بعدی است که شامل 

(. 2118)کش، ملنیك و رابسکی،  باشدهایی در مورد بدن مین ري

مؤلفه است که عبارتند از: الف( مؤلفه ادراکی تصویر تن شامل سه 

که با ادراک دقیو ظاهر جسمانی فرد مرتبط است. ب( مؤلفه ذهنی 

هایی نظیر رضایت از ظاهر و ن رانی ناشی از عدم که شامل جنبه

باشد. ج( مؤلفه رفتاری که بر رفتارها و موقعیت رضایت از ظاهر می

از ن رانی ناشی از عدم  هایی داللت دارد که فرد برای جلوگیری

 (.2114جوید )سوسا، تناسب ظاهر، از آنها دوری می

تواند منجر به پیامدهای از آنجایی که تصویر تن مختل می

تحمل شود، توجه به این مسئله، مهم روانشناختی عمیو و غیر قابل

دهنده و باالیی از ت ثیر (. نرخ هشدار2112است )همپل و پیترمن، 

های خوردن مشاهده تصویر تن بر حرمت خود و رفتار اختالل ادراک

(. یکی از عواملی که باعث ایجاد 2118شده است )بالمن و همکاران، 

غ شود تغییرات جسمی دوران بلون رانی از تصویر تن در نوجوانان می

آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. در پژوهشی که بر روی دانش

بهداشت روانی بلوغ باعث کاهش انجام شد، مشخص شد که آموزي 

شود )خدابخش، برجعلی، سهرابی و فرخی، ترس از تصویر تن می

ها حاکی از آن است که سطوح پایین رضایت از بدن، (. یافته2105

باعث افزایش رفتارهای بهداشتی پرخطر مانند رفتارهای کنترل وزن 

 ناسالم و پرخوری و همچنین باعث کاهش رفتارهای ارتقادهنده

شود )فیلیپس، دیدی و منراد، های بدنی میسالمت مانند فعالیت

2111.) 

یکی از عواملی که با اختالل تصویر تن همبست ی درونی قابل 

(. 0118توجهی دارد، مشکالت هیجانی است )کل، میشل و تتی، 

برای نحوه ابراز هیجان سه سبك ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و 

یجان بیان شده است. دوسوگرایی در ابراز دوسوگرایی در ابراز ه

های هیجانی به هیجان، تمایل به تردید در ابراز هیجان و احساس

سرعت متغییر و به طور همزمان شدید و متضاد نسبت به یك موضوع 

(. دوسوگرایی در ابراز 0318یا، نیو امرللهی حسناست )کچویی، 

ز هیجان ولی عدم هیجان دارای اشکال مختلفی شامل تمایل به ابرا

توانایی در ابراز، ابراز هیجان بدون تمایل واقعی، ابراز هیجان و بعد از 

                                                           
alexithymia .1 

 (.2103آن پشیمان شدن است )فیربرن، کوپر و شافران، 

های جسمانی ارتباط بین دوسوگرایی در ابراز هیجان و بیماری

هیپوفیز  –وجود دارد. این ارتباط بر اساس فعالیت محور هیپوتاالموس 

شود. ابراز هیجانات منفی و حالت دفاعی داشتن، آدرنال تبیین می -

دهد و خطر بیماری را عروقی را تحت ت ثیر قرار می -واکنش قلبی 

اال و ریزی خشم بدهد، بدین ترتیب که افرادی که برونافزایش می

های دفاعی باال دارند و از ابراز خشم به دلیل ترس از پیامدهای حالت

حد دست اه عصبی ازکنند، فعالیت بیشتناب میاجتماعی، اج

کنند. در نتیجه در افراد دوسوگرای هیجانی، خودمختار را تجربه می

های اجتماعی، احتماالً ترس از پیامدهای اجتماعی و کاهش حمایت

های بیماری جسمی منجر شود )االبسی و نشانه تواند به افزایشمی

 مشخص شد که دوسوگرایی(. همچنین در پژوهشی 2113پیترسن، 

 کنترل یا و هیجان ابراز در تردید به تمایل که نوعی هیجان ابراز در

 گروه با گواري سرطان دست اه به مبتال افراد است، در شدید هیجانی

دارد )دارندگان، پارسا، احمدی آملی و  معناداری تفاوت بیمار غیر

عالمه  فراهانی ومقدم، رحیمی نژاد،  (. علوی، اصغری0318نصرالهی، 

 ابراز در دوسوگرایی بین داریمعنا رابطه ( نشان دادند که0315)

 ایجاد که معنا است بدان وجود دارد. این و افسردگی هیجان مثبت

می  باعث که است هاییمکانیزم از یکی بین فردی روابط در اختالل

 همراه با افسردگی مثبت هیجان ابراز در دوسوگرایی و تعارض شود

 شود.

دوسوگرایی در ابراز  در پژوهشی نشان داده شده است که رابطه

(. 2103مثبت است )گیانین، وایت و مشب،  0هیجان با ناگویی طبعی

توان دشواری در پردازي و تنظیم بران یخت ی ناگویی طبعی را می

های ذهنی تعریف کرد، در واقع در ناگویی هیجانی از طریو بازنمایی

ذهنی برقرار نمی  بازنمایین بران یخت ی هیجانی با طبعی پیوند میا

 ماند. در این حالتشود و در نتیجه تنش در سطو جسمانی باقی می

تحمل ابل ق تنش مستقیماً در سطو بدن و به صورت تنش جسمانی غیر

( 0314(. موسوی و کیانی )2102شود )فورو و همکاران، تجربه می

هوي و یبران یخت  ،یطبع یناگوی نقش"در پژوهشی با عنوان 

ه نشان دادند ک "مصرف موادوء عود اختالل س یبیندر پیش یهیجان

مواد  عود مصرف ،یکل یخت ی و بران یطبع ییناگو شیبا افزا

 .شودیاز عود مصرف کاسته م یجانیهوي ه شیو با افزا افتهی شیافزا
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 هاینهنشا های صورت گرفته، با افزایش ناگویی طبعی،طبو پژوهش

 و اجتماعی عملکرد در اختالل خوابی،اضطراب، بی جسمانی،

 به یابد. مبتالیانمی کاهش عمومی و سالمت افسردگی، افزایش،

 با همراه هانامتمایز دارند و این احساس هایاحساس ناگویی طبعی

 تمایز، در مشکل علت به باشد، امافیزیولوژیك می بران یخت ی یك

میان  از و مانده باقی فعال ها، بران یخت یاحساس تنظیم و توصیف

 دست اه و خودکار عصبی دست اه در باعث اختالل امر این و رودنمی

 (.0112شود )الملی، می ایمنی

( در پژوهشی که بر 0313نیشابوری ) ی، شاهقلیان و کاشفیطاهر

 سال رد آوج شهرستان متوسطه قطعم ردخت آموزدانش 311روی 

 باطبعی  ناگویی ةرابط ند کهداد نشان انجام دادند، 10-12 تحصیلی

 سبك با و ،منفی اجتنابی، دلبست ی سبك و ایمن دلبست ی سبك

بود.  مثبت هیجانی، یابرازگر در دوسوگرایی و اضطرابی دلبست ی

، و مغانلو ییعطا، زاده هنرمندیمهراب، بساک نژادمغانلو،  عطایی

 بهداشت آموزي ت ثیر"( پژوهشی با عنوان 0313) مغانلو ییعطا

 پسر نآموزادر دانش تن تصویر از ترس و پرخاش ری بر بلوغ روانی

 آموزاننفر از دانش 31بر روی  "اهواز شهر هایدبیرستان دوم پایه

 0311-0310 تحصیلی سال در اهواز شهر هایدبیرستان دوم پایه پسر

 05) کنترل و( نفر 05)آزمایش  گروه دو ها درانجام دادند. آزمودنی

 نمودند، دریافت آموزي جلسه 4 شدند. گروه آزمایش گمارده( نفر

 نشان جنتای .نکردند دریافت ایمداخله هیچ کنترل گروه که حالی در

 طور به گروه آزمایش تن تصویر از ترس و پرخاش ری که داد

 .است یافته کاهش کنترل گروه به نسبت معناداری

زا آسیب هیجان ابراز در توجه به ادبیات موجود، دوسوگراییبا 

 ستا روانشناختی و جسمی هایبیماری از بسیاری ساززمینه و است

 و در پژوهشی نشان داده شده است که( 2103فیربرن و همکاران، )

گیانین ) ستا مثبت طبعی ناگویی با هیجان ابراز در دوسوگرایی رابطة

 هایدهنده تفاوتنشان مختلف طرفی مطالعات. از (2103 و همکارن،

پژوهش  نتایج طوری که به است، تن تصویر از در نارضایتی جنسیتی

مردان است  از بیشتر جوان، زنان میان در نارضایتی دهدمی نشان ها

 طول در زنان که پژوهشی مشخص شد (. در2100)الیر و نیکسون، 

 متوسط، وزن با داشتن حتی را خودشان اغلب که علت این به زندگی

 از دارند. بسیاری بیشتری بدنی نارضایتی بینندمی چاق اندازهبی

 هنجارهای فرهن ی، و انتظارات که اندکرده ادعا پژوهش ران

 در و توجه شانفیزیکی ظاهر به که کندمی تشویو را زنان و دختران

 است ممکن امر کنند. این بیشتری روانشناختی گذاریآن سرمایه

 خوردن، در بروز اختالالت و دهد الشعاع قرارتحت را آنها بهزیستی

داشته باشد )روزن،  نقش روانشناختی دی ر مشکالت و افسردگی

. بنابراین بررسی ن رانی از تصویر تن و عوامل (0112؛ تامسون، 0111

مؤثر بر آن از جمله دوسوگرایی ابراز هیجانی و ناگویی طبعی در 

ای برخوردار است. با توجه ویژه زنان از اهمیت ویژهمورد افراد و به 

های مختلفی در رابطه با متغیرهای به مطالب ذکر شده، پژوهش

ای پژوهش حاضر صورت گرفته است اما در مورد نقش واسطه

ناگویی طبعی در رابطه بین دوسوگرایی ابراز هیجان و ن رانی از 

ه این پژوهش بتصویر تن، پژوهشی صورت ن رفته است، لذا در 

بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا ناگویی طبعی در رابطه 

ی ابین دوسوگرایی ابراز هیجان و ن رانی از تصویر تن نقش واسطه

 کند؟ایفا می

 روش

همبست ی است. جامعه آماری  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

د که بو آبادنور نجفاین پژوهش شامل همه دانشجویان دانش اه پیام

نفر از  031نفر بودند. نمونه آماری در این پژوهش،  8111تقریباً 

آباد در ترم دوم سال نور شهرستان نجفدانشجویان دانش اه پیام

گیری در دسترس بودند که به روي نمونه 0315-0312تحصیلی 

انتخاب شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تعیین حجم نمونه 

استفاده شد. نحوه انتخاب دانشجویان برای نمونه از جدول مورگان 

نفر از دانشجویان دختری که  031آماری به این صورت بود که تعداد 

ها، نمازخانه و سالن غذاخوری دانش اه حضور داشتند، به در کالس

گیری در دسترس انتخاب شدند و ضمن توضیو دادن شیوه نمونه

ه شد که به سؤاالت نکات و مالحظات اخالقی، از آنها خواست

آوری شد که ها جمعها پاسخ دهند. سپس پرسشنامهپرسشنامه

کنندگان مخدوي بود و کنار گذاشته شد، نفر از شرکت 01پرسشنامه 

کنندگان بر اساس کلید نفر از شرکت 021های بنابراین پرسشنامه

گذاری شد. جهت تجزیه و تحلیل گذاری هر پرسشنامه، نمرهنمره

پژوهش، از  های مربوط بهحاصل از اجرای پرسشنامه هایدادهآماری 

 استفاده شد. (AMOS-22)و  (SPSS-22)های آماری افزارنرم

 ابزار

 های زیر استفاده شده است:در این پژوهش از پرسشنامه

 یا ماده 21آزمون  : یك(TAS-20)ناگویی طبعی تورنتو  مقیاس

( ساخته شده است و سه0118) ی، پارکر و تیلوراست که توسط ب ب
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 در یال، دشوارؤس 1احساسات شامل  تشخیصدر  یلفه دشوارؤم

گیری خارجی با جهتال و تفکر ؤس 5احساسات شامل  یفتوص

 یادرجه 5 یاسها در مقالؤکند. سیم یریگال را اندازهؤس 4شامل 

سنجیده ( مموافق )کامالً 5تا نمره  مخالفم( )کامالً 0نمره  از یکرتل

 یبرا یاسمق یرسه ز یهااز جمع نمره یزنمره کل ن یك. شوندمی

 یاسمق یسنجروان هاییژگیو. شودیمحاسبه م طبعی ییناگو

ده است ش  ییدو ت یمتعدد بررس یهادر پژوهشو تورنت ناگویی طبعی

 ناگویی طبعی یاسمق ی(. در نسخه فارس2113 ی،و باگب ، تیلور)پارکر

 یلک یینارسا یکرونباخ برا یآلفا یبضرا ،(2111، بشارت) تورنتو

 یفدر توص ی، دشوار42/1احساسات  ییدر شناسا ی، دشوار45/1

 یناست. همچن گزاري شده 12/1 ینیو تفکر ع 15/1احساسات 

وي با استفاده از ر یرانیرا در نمونه ا یاس( اعتبار کل مق2111بشارت )

دست هب 12/1و  18/1ماه(  یك)بعد از  ییآزماو بازکردن یمهندو

 یاییپا ییباشد. از سویم 45/1 یاساعتبار مق یبه است. ضروردآ

در دو نوبت، با فاصله  ینفر 21 ینمونه یكدر  یاسمق ینا ییبازآزما

 یهایاسمقیرکل و ز ناگویی طبعی یبرا 41/1تا  41/1هفته از  8

ها یجانه یفدر توص یدشوار ،عامل یلتحل یجشد. نتا  ییدمختلف ت

 ییوناگ یاسمق یدر تفکر را در نسخه فارس یرونیب یریگو جهت

 (.2111)بشارت،  کردند  ییدت 21-تورنتو طبعی

در سال این پرسشنامه  (:BICI) بدن یرپرسشنامه ترس از تصو

 یآزمون حاو ینشد. ا یطراحیتلتون، آکسوم و پری توسط ل 2115

)هرگز(  0است که از  ینهپنج گز یپرسش است که هر پرسش دارا 01

این آزمون دارای دو زیرمقیاس . شودیم یگذار( نمرهیشه)هم 5تا 

 یظاهر در عملکرد اجتماع از یتداخل ن رانو از ظاهر خود  یتینارضا

آزمون را  ینا ییروا( 0342ی )نژاد و غفاربساک یران،در ا است.

گزاري  15/1کرونباخ  یبه روي آلفا یوندر یبراساس همسان

 کردند.

این  :(AEQ)یجانی ه یدر ابرازگر ییپرسشنامه دوسوگرا

نقش  یتاهم ی( به منظور بررس0111) و امونز ینگک پرسشنامه توسط

. این دش یدر سالمت طراح یجانه یدر ابرازگر ییدوسوگرا

در  ییماده آن مربوط به دوسوگرا 02ماده دارد که  24پرسشنامه 

در ابراز  ییماده آن مربوط به دوسوگرا 02مثبت و  یجانه یابرازگر

و  یدرون یبا استفاده از روي همسان یاساعتبار مق .استحقاق است

کل  یشد که مقدار آن برا یکرونباخ بررس یآلفا یبمحاسبه ضر

مثبت و  یجاندر ابراز ه ییدوسوگرا یهایاسمق یرو ز یاسمق

بدست  11/1 و 43/1، 41/1 تیبقاق به تردر ابراز استح ییدوسوگرا

 و االب یدرون یهمسان یدارا مذکور یاسآن است که مق یان رو ب آمد

 .است معنادار

 هايافته

های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میان ین و در ابتدا شاخص

و در  بین متغیرها بررسی انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبست ی

گزاري گردید. 0جدول 
 

 های توصیفی و ماتریس ضرایب همبست ی بین متغیرهای اصلی پژوهش. شاخص0جدول

 ن رانی از تصویرتن دوسوگرایی ابراز هیجان ناگویی طبعی انحراف معیار میان ین متغیر

   0 11/01 13/53 ناگویی طبعی

  0 24/1** 21/05 11/41 دوسوگرایی ابراز هیجان

 0 85/1** 83/1** 10/00 12/83 ن رانی از تصویرتن
 

**P<0/00 

مالحظه شد ضرایب همبست ی بین متغیرهای  0چنانچه در جدول 

باشد. به منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش مثبت و معنادار می

 AMOS افزاریابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمپژوهش از مدل

 ماری مورد بررسیهای این روي آاستفاده شد. بدین منظور مفروضه

های پرت و انحرافی با آزمون ماهاالنوبیس قرار گرفت. ابتدا داده

حذف شدند، سپس با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف 

ی هانرمال بودن توزیع متغیرها بررسی و ت یید شد. همچنین مدل

هر  هایگیری متغیرهای پژوهش ارزیابی شد. بار عاملی مؤلفهاندازه

های محاسبه شد. لذا مؤلفه 8/1متغیرهای پژوهش بیشتر از یك از 

گیری های استفاده شده به خوبی قادر به اندازههریك از مقیاس

مدل روابط ساختاری بین  0متغیرهای پژوهش هستند. در شکل 

 متغیرهای پژوهش در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده است.

ی برازي مدل از هامالحظه شد شاخص 2چنانچه در جدول 

وضعیت مطلوبی برخوردار بودند، بنابراین در ادامه با توجه به مدل 

ه گویی به فرضیات پژوهش پرداخته شد. با توجیافته به پاسخبرازي

ای هبه برازي مدل پیشنهادی پژوهش در ادامه به منظور بررسی فرضیه



 حمید کاظمی زهرانی و همکاران                                                                                      ...تن تصویر از ن رانی بینیپیش در طبعی ناگویی ایواسطه نقش

 

2342 

 
 
 

ری اپژوهش، ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها و معناد

 گزاري گردید. 3آنها بررسی و در جدول 

گزاري شده است سطو معناداری ضریب  3چنانچه در جدول 

تن و  صویرت از هیجان با ن رانی ابراز مسیر مستقیم بین دوسوگرایی

با  هیجان ابراز مسیر مستقیم بین دوسوگرایی سطو معناداری ضریب

ناگویی  نناگویی طبعی و سطو معناداری ضریب مسیر مستقیم بی

باشند. می و معنادار 15/1تن کمتر از  تصویر از طبعی با ن رانی

هیجان با  ابراز دوسوگرایی همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین

است و بنابراین فرض صفر  15/1تن کمتر از  تصویر از ن رانی

ش نق طبعی ییناگوتوان نتیجه گرفت شود و میپژوهش رد می

 براساسن رانی از تصویر تن  ینیبیشدر پ یمعنادار یاواسطه

 .داردهیجان  ابراز دوسوگرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد0شکل
 

 های برازي مدل پژوهش. خالصه شاخص2جدول

 وضعیت مدل سطو معناداری مقدار در مدل حد مطلوب شاخص نام شاخص

 معیارهای مطلو
 مطلوب 15/1p> 13/02 08/1 (𝐶𝑀𝐼𝑁یا𝜒2دو )کای 

 قابل قبول - 01/0 هرچه به صفر نزدیکتر بهتر (RMRریشة میان ین مربعات باقیمانده )

 معیارهای تطبیقی

 (NFIبرازي هنجارشده )

 11/1باالتر از 

 مطلوب - 18/1

 مطلوب - 11/1 (RFIنسبی )برازي 

 مطلوب - 14/1 (IFI)افزایشی برازي 

 مطلوب - 12/1 (NNFI( یا برازي هنجارنشده )TLIتوکر لویس )

 مطلوب - 14/1 (CFIتطبیقی )برازي 

 معیارهای مقتصد

 مطلوب - 51/1 5/1باالتر از  (PNFIمقتصد )برازي هنجارشدة 

 مطلوب - 50/1 5/1باالتر از  (PCFIمقتصد )برازي تطبیقی 

 مطلوب - 122/1 01/1کمتر از  ( (RMSEAریشة دوم میان ین مربعات خطای برآورد 

 مطلوب - 85/0 )هرچه کمتر، بهتر( 5تا  0 (CMIN/DFکای دو هنجار شده )

 
 

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

 سطو معناداری βضریب اثر استاندارد  نوع اثر متغیر میانجی متغیر مالک بینمتغیرپیش

 182/1 24/1 مستقیم -- ن رانی از تصویر تن دوسوگرایی ابراز هیجان

 110/1 45/1 مستقیم  ناگویی طبعی دوسوگرایی ابراز هیجان

 101/1 31/1 مستقیم -- ن رانی از تصویر تن ناگویی طبعی

 1124/1 45/1×31/1=30/1 غیرمستقیم طبعیناگویی  ن رانی از تصویر تن دوسوگرایی ابراز هیجان
 

 

 گيریبحث و نتيجه

 بعیط ییناگودست آمده، مشخص شد که های بهبا توجه به داده

ر اساس تن ب یراز تصو ین رانبینی پیشدر  یمعنادار یانقش واسطه

( 2102کاستلو و پرتیال ) -دیاز  دارد. یجانیابراز ه ییدوسوگرا

بررسی رابطه ناگویی طبعی و نارضایتی از بدن "پژوهشی تحت عنوان 

ته انجام دادند. طبو یاف "در زنان مکزیکی مبتال به اختالالت خوردن

درصد از واریانس نارضایتی از بدن را تبیین  31ا، ناگویی طبعی، ه

توان نتیجه گرفت که ناگویی طبعی به طور قابل کرد، پس می

شتهایی اای بر نارضایتی از بدن و ابتال به پرخوری عصبی و بیمالحظه

عصبی ت ثیرگذار است. افراد مبتال به دوسوگرایی ابراز هیجانی به دلیل 
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توانند هیجاناتشان را برای پاسخ دادن ابراز هیجانات، نمیناتوانی در 

به توقعات محیطی ابراز کنند و در نتیجه، این مسئله، منجر به بروز 

شود. تنظیم هیجان از طریو افکار و شناخت بر هیجانات منفی می

گذارد و به افراد در مدیریت و تنظیم هیجانات زندگی افراد ت ثیر می

توانند منجر به واکنش مثبت یا نات در افراد میکند. هیجاکمك می

منفی شوند، به این صورت که اگر متناسب با موقعیت و شرایط 

محیطی باشند، باعث واکنش مثبت و در غیر این صورت باعث 

 شوند.واکنش منفی می

های سازگارانه به افراد دارای ناگویی طبعی در دادن پاسخ 

شوند و در نتیجه این امر جه میهای هیجانی با شکست مواموقعیت

 شود. ناگویی طبعی با افزایشهای منفی بیشتر میمنجر به هیجان

ای هان یخت ی فیزیولوژیکی، توجه و گزاري عالئم جسمی و رفتار

اده زاجباری ناسالم همراه است )بساک نژاد، عطایی مغانلو و مهرابی

ی ر بهزیست(. همچنین ناگویی طبعی اثرات منفی ب2103هنرمند، 

گذارد و عامل خطرساز در ابتالی افراد به روانشناختی و هیجانی می

پریشانی هیجانی، مشکالت روانشناختی و تشخیص عدم سالمت 

(. ناگویی هیجانی شامل 0313ذهنی است )طاهری و همکاران، 

هایی از قبیل مشکل در شناسایی و توصیف احساسات، تفکر ویژگی

ها در محدود شده، است. این ویژگیگرا و ظرفیت ذهنی برون

ع و شوند و باعث شروپردازي شناختی و تنظیم هیجانات منعکس می

نر، استی -شوند )نیومارک تداوم اختالالت جسمی و روانی زیادی می

 (.2112پکستون، هانن، هانیز و استوری، 

ی اجتماعی بسیار -از آنجایی که در جوامع امروزی ت کید فرهن ی 

جذابیت ظاهری و تناسب جسمانی وجود دارد، در نتیجه در بر روی 

تماعی، های اجافراد مبتال به دوسوگرایی ابراز هیجانی، ترس از پیامد

ها و فشار های اجتماعی، ال وها و هنجارهای رسانهحمایت کاهش

ود. شوالدین برای الغری، منجر به افزایش ن رانی از تصویر تن می

ایی هآل به انجام رويت کسب تصویر تن ایدهدر نتیجه این افراد جه

های سخت و استفاده از داروها اقدام مانند رژیم غذایی ناسالم، ورزي

توان مطرح ساخت که دست آمده میکنند. طبو نتایج بهمی

ین بگری ناگویی طبعی پیشدوسوگرایی ابراز هیجانی با میانجی

ل را در زمینه عوامن رانی از تصویر تن است. این پژوهش سؤاالتی 

ی آگهی ن رانی از تصویر تن مطرح مشناسی و پیشمرتبط با سبب

تواند در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سازد که می

توان به شناسایی افرادی که دارای مشکالتی هایی میبا اجرای آزمون

ر د در کنترل، تنظیم و ابراز هیجانات هستند )به عنوان گروهی که

معرض خطر ابتال به ن رانی از تصویر تن هستند(، پرداخت و با اجرای 

هایی که تمرکز اصلی آنها بر موضوعات هیجانی است، گامی درمان

مؤثر در درمان آنها برداشت. پژوهش حاضر به دلیل تازگی آن در 

های مختلف و ت ییدهای های ایرانی، نیازمند تکرار در نمونهنمونه

ر است. همچنین با توجه به طرح پژوهش )همبست ی( و تتجربی بیش

هایی در زمینه نمونه پژوهش )گروهی از دانشجویان(، محدودیت

بر  آید. همچنین این پژوهشها به وجود میتعمیم، تبیین و تفسیر داده

روی دانشجویان دختر صورت گرفته است، لذا برای تعمیم نتایج آن 

رعایت گردد. عالوه بر این توجه  به جنس مذکر باید جوانب احتیاط

های مختلف جهت تعمیم نتایج، های فرهن ی در فرهنگبه تفاوت

 حائز اهمیت است.
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