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نقش واسطهای ناگويی طبعی در پيشبينی نگرانی از تصوير تن بر اساس دوسوگرايی ابراز
2فرهمند
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The mediating role of alexithymia in prediction of body image concern by
ambivalence over emotional expression
Hamid Kazemi Zahrani1, Farzaneh Ebrahimi Joozdani2, Saeedeh Alsadat Hashemi Najaf Abadi3, Hadi Farahmand4

چكيده
 اما مس له این پژوهش این، مطالعات متعددی در مورد ن رانی از تصویر تن و دوسوگرایی ابراز هیجان صورت گرفته است:زمينه
است که آیا ناگویی طبعی میتواند دررابطه با ن رانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان نقش واسطهای دارد؟
. بررسی نقش واسطهای ناگویی طبعی در پیش بینی ن رانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجان بود:هدف
 نفر از دانشجویان دانش اه پیام نور نجفآباد که با روي نمونه031  پژوهش از نوع توصیفی – همبست ی بود و بر روی:روش
 پرسشنامه ترس از تصویر تن،)0118(  مقیاس ناگویی طبعی تورنتو، ابزار عبارتند از. اجرا شد،گیری در دسترس انتخاب شدند
 دادههای بدست آمده با.) بود0111( ) و پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز2115(  آکسم و پری،لیتلتوم
 مشاهده شد ضرایب مسیر غیر مستقیم بین متغیر پیشبین (دوسوگرایی: يافتهها.روي معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت
.)p<1/15( ابراز هیجانی) و متغیر مالک (ن رانی از تصویر تن) با میانجیگری ناگویی طبعی معنادار میباشد
 ناگویی طبعی میتواند در پیشبینی ن رانی از تصویر تن بر اساس دوسوگرایی ابراز هیجانی نقش واسطهای ایفا می:نتيجهگيری
. دوسوگرایی ابراز هیجان، ن رانی از تصویر تن، ناگویی طبعی: 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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آن پشیمان شدن است (فیربرن ،کوپر و شافران.)2103 ،

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

بین دوسوگرایی در ابراز هیجان و بیماریهای جسمانی ارتباط

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

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

ن ريهایی در مورد بدن میباشد (کش ،ملنیك و رابسکی.)2118 ،

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

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

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

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

افزایش میدهد ،بدین ترتیب که افرادی که برونریزی خشم باال و

که شامل جنبههایی نظیر رضایت از ظاهر و ن رانی ناشی از عدم

حالتهای دفاعی باال دارند و از ابراز خشم به دلیل ترس از پیامدهای

رضایت از ظاهر میباشد .ج) مؤلفه رفتاری که بر رفتارها و موقعیت

اجتماعی ،اجتناب میکنند ،فعالیت بیشازحد دست اه عصبی

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

خودمختار را تجربه میکنند .در نتیجه در افراد دوسوگرای هیجانی،

تناسب ظاهر ،از آنها دوری میجوید (سوسا.)2114 ،

ترس از پیامدهای اجتماعی و کاهش حمایتهای اجتماعی ،احتماالً

از آنجایی که تصویر تن مختل میتواند منجر به پیامدهای

میتواند به افزایش نشانههای بیماری جسمی منجر شود (االبسی و

روانشناختی عمیو و غیر قابلتحمل شود ،توجه به این مسئله ،مهم

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

است (همپل و پیترمن .)2112 ،نرخ هشداردهنده و باالیی از ت ثیر

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

اختالل ادراک تصویر تن بر حرمت خود و رفتارهای خوردن مشاهده

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

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

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

ن رانی از تصویر تن در نوجوانان میشود تغییرات جسمی دوران بلوغ

نصرالهی .)0318 ،علوی ،اصغری مقدم ،رحیمی نژاد ،فراهانی و عالمه

است .در پژوهشی که بر روی دانشآموزان پسر پایه دوم دبیرستان

( )0315نشان دادند که رابطه معناداری بین دوسوگرایی در ابراز

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

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

ترس از تصویر تن میشود (خدابخش ،برجعلی ،سهرابی و فرخی،

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

 .)2105یافتهها حاکی از آن است که سطوح پایین رضایت از بدن،

شود تعارض و دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت با افسردگی همراه

باعث افزایش رفتارهای بهداشتی پرخطر مانند رفتارهای کنترل وزن

شود.

ناسالم و پرخوری و همچنین باعث کاهش رفتارهای ارتقادهنده

در پژوهشی نشان داده شده است که رابطه دوسوگرایی در ابراز

سالمت مانند فعالیتهای بدنی میشود (فیلیپس ،دیدی و منراد،

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

.)2111

ناگویی طبعی را میتوان دشواری در پردازي و تنظیم بران یخت ی

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

هیجانی از طریو بازنماییهای ذهنی تعریف کرد ،در واقع در ناگویی

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

طبعی پیوند میان بران یخت ی هیجانی با بازنمایی ذهنی برقرار نمی

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

شود و در نتیجه تنش در سطو جسمانی باقی میماند .در این حالت

دوسوگرایی در ابراز هیجان بیان شده است .دوسوگرایی در ابراز

تنش مستقیماً در سطو بدن و به صورت تنش جسمانی غیر قابل تحمل

هیجان ،تمایل به تردید در ابراز هیجان و احساسهای هیجانی به

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

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

در پژوهشی با عنوان "نقش ناگویی طبعی ،بران یخت ی وهوي

است (کچویی ،حسنی و امرللهینیا .)0318 ،دوسوگرایی در ابراز

هیجانی در پیشبینی عود اختالل سوء مصرف مواد" نشان دادند که

هیجان دارای اشکال مختلفی شامل تمایل به ابراز هیجان ولی عدم

با افزایش ناگویی طبعی و بران یخت ی کلی ،عود مصرف مواد

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

افزایش یافته و با افزایش هوي هیجانی از عود مصرف کاسته میشود.

1

. alexithymia
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حمید کاظمی زهرانی و همکاران

نقش واسطهای ناگویی طبعی در پیشبینی ن رانی از تصویر تن...

طبو پژوهشهای صورت گرفته ،با افزایش ناگویی طبعی ،نشانههای

آن سرمایهگذاری روانشناختی بیشتری کنند .این امر ممکن است

جسمانی ،اضطراب ،بیخوابی ،اختالل در عملکرد اجتماعی و

بهزیستی آنها را تحتالشعاع قرار دهد و در بروز اختالالت خوردن،

افسردگی ،افزایش ،و سالمت عمومی کاهش مییابد .مبتالیان به

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

ناگویی طبعی احساسهای نامتمایز دارند و این احساسها همراه با

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

یك بران یخت ی فیزیولوژیك میباشد ،اما به علت مشکل در تمایز،

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

توصیف و تنظیم احساسها ،بران یخت ی فعال باقی مانده و از میان

مورد افراد و به ویژه زنان از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه

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

به مطالب ذکر شده ،پژوهشهای مختلفی در رابطه با متغیرهای

ایمنی میشود (الملی.)0112 ،

پژوهش حاضر صورت گرفته است اما در مورد نقش واسطهای

طاهری ،شاهقلیان و کاشفی نیشابوری ( )0313در پژوهشی که بر

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

روی  311دانشآموز دختر مقطع متوسطه شهرستان آوج در سال

تصویر تن ،پژوهشی صورت ن رفته است ،لذا در این پژوهش به

تحصیلی  10-12انجام دادند ،نشان دادند که رابطة ناگویی طبعی با

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

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

بین دوسوگرایی ابراز هیجان و ن رانی از تصویر تن نقش واسطهای

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

ایفا میکند؟
روش

عطایی مغانلو ،بساک نژاد ،مهرابیزاده هنرمند ،عطایی مغانلو ،و
عطایی مغانلو ( )0313پژوهشی با عنوان "ت ثیر آموزي بهداشت

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

روانی بلوغ بر پرخاش ری و ترس از تصویر تن در دانشآموزان پسر

این پژوهش شامل همه دانشجویان دانش اه پیامنور نجفآباد بود که

پایه دوم دبیرستانهای شهر اهواز" بر روی  31نفر از دانشآموزان

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

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

دانشجویان دانش اه پیامنور شهرستان نجفآباد در ترم دوم سال

انجام دادند .آزمودنیها در دو گروه آزمایش ( 05نفر) و کنترل (05

تحصیلی  0315-0312بودند که به روي نمونهگیری در دسترس

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

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

در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .نتایج نشان

از جدول مورگان استفاده شد .نحوه انتخاب دانشجویان برای نمونه

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

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

معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

در کالسها ،نمازخانه و سالن غذاخوری دانش اه حضور داشتند ،به

با توجه به ادبیات موجود ،دوسوگرایی در ابراز هیجان آسیبزا

شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و ضمن توضیو دادن

است و زمینهساز بسیاری از بیماریهای جسمی و روانشناختی است

نکات و مالحظات اخالقی ،از آنها خواسته شد که به سؤاالت

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

پرسشنامهها پاسخ دهند .سپس پرسشنامهها جمعآوری شد که

رابطة دوسوگرایی در ابراز هیجان با ناگویی طبعی مثبت است (گیانین

پرسشنامه  01نفر از شرکتکنندگان مخدوي بود و کنار گذاشته شد،

و همکارن .)2103 ،از طرفی مطالعات مختلف نشاندهنده تفاوتهای

بنابراین پرسشنامههای  021نفر از شرکتکنندگان بر اساس کلید

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

نمرهگذاری هر پرسشنامه ،نمرهگذاری شد .جهت تجزیه و تحلیل

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

آماری دادههای حاصل از اجرای پرسشنامههای مربوط به پژوهش ،از

(الیر و نیکسون .)2100 ،در پژوهشی مشخص شد که زنان در طول

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

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

ابزار

بیاندازه چاق میبینند نارضایتی بدنی بیشتری دارند .بسیاری از

در این پژوهش از پرسشنامههای زیر استفاده شده است:

پژوهش ران ادعا کردهاند که انتظارات و هنجارهای فرهن ی،

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

دختران و زنان را تشویو میکند که به ظاهر فیزیکیشان توجه و در

است که توسط ب بی ،پارکر و تیلور ( )0118ساخته شده است و سه
2342
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مؤلفه دشواری در تشخیص احساسات شامل  1سؤال ،دشواری در

 01پرسش است که هر پرسش دارای پنج گزینه است که از ( 0هرگز)

توصیف احساسات شامل  5سؤال و تفکر با جهتگیری خارجی

تا ( 5همیشه) نمرهگذاری میشود .این آزمون دارای دو زیرمقیاس

شامل  4سؤال را اندازهگیری میکند .سؤالها در مقیاس  5درجهای

نارضایتی از ظاهر خود و تداخل ن رانی از ظاهر در عملکرد اجتماعی

لیکرت از نمره ( 0کامالً مخالفم) تا نمره ( 5کامالً موافقم) سنجیده

است .در ایران ،بساکنژاد و غفاری ( )0342روایی این آزمون را

میشوند .یك نمره کل نیز از جمع نمرههای سه زیر مقیاس برای

براساس همسانی درونی به روي آلفای کرونباخ  1/15گزاري

ناگویی طبعی محاسبه میشود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس

کردند.

ناگویی طبعی تورنتو در پژوهشهای متعدد بررسی و ت یید شده است

پرسشنامه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی ) :(AEQاین

(پارکر ،تیلور و باگبی .)2113 ،در نسخه فارسی مقیاس ناگویی طبعی

پرسشنامه توسط کینگ و امونز ( )0111به منظور بررسی اهمیت نقش

تورنتو (بشارت ،)2111 ،ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی کلی

دوسوگرایی در ابرازگری هیجان در سالمت طراحی شد .این

 ،1/45دشواری در شناسایی احساسات  ،1/42دشواری در توصیف

پرسشنامه  24ماده دارد که  02ماده آن مربوط به دوسوگرایی در

احساسات  1/15و تفکر عینی  1/12گزاري شده است .همچنین

ابرازگری هیجان مثبت و  02ماده آن مربوط به دوسوگرایی در ابراز

بشارت ( )2111اعتبار کل مقیاس را در نمونه ایرانی با استفاده از روي

استحقاق است .اعتبار مقیاس با استفاده از روي همسانی درونی و

دونیمهکردن و بازآزمایی (بعد از یك ماه)  1/18و  1/12بهدست

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن برای کل

آورده است .ضریب اعتبار مقیاس  1/45میباشد .از سویی پایایی

مقیاس و زیر مقیاسهای دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و

بازآزمایی این مقیاس در یك نمونهی  21نفری در دو نوبت ،با فاصله

دوسوگرایی در ابراز استحقاق به ترتیب  1/43 ،1/41و  1/11بدست

 8هفته از  1/41تا  1/41برای ناگویی طبعی کل و زیرمقیاسهای

آمد و بیان ر آن است که مقیاس مذکور دارای همسانی درونی باال و

مختلف ت یید شد .نتایج تحلیل عامل ،دشواری در توصیف هیجانها

معنادار است.
يافتهها

و جهتگیری بیرونی در تفکر را در نسخه فارسی مقیاس ناگویی

در ابتدا شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میان ین و

طبعی تورنتو 21-ت یید کردند (بشارت.)2111 ،
پرسشنامه ترس از تصویر بدن ( :)BICIاین پرسشنامه در سال

انحراف معیار و ماتریس ضرایب همبست ی بین متغیرها بررسی و در
جدول  0گزاري گردید.

 2115توسط لیتلتون ،آکسوم و پری طراحی شد .این آزمون حاوی

جدول .0شاخصهای توصیفی و ماتریس ضرایب همبست ی بین متغیرهای اصلی پژوهش
میان ین

انحراف معیار

ناگویی طبعی

دوسوگرایی ابراز هیجان

متغیر
ناگویی طبعی

53/13

01/11

0

دوسوگرایی ابراز هیجان

41/11

05/21

**1/24

0

ن رانی از تصویرتن

83/12

00/10

**1/83

**1/85

ن رانی از تصویرتن

0

P<0/00

**

چنانچه در جدول  0مالحظه شد ضرایب همبست ی بین متغیرهای

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

پژوهش مثبت و معنادار میباشد .به منظور بررسی مدل مفهومی

هریك از مقیاسهای استفاده شده به خوبی قادر به اندازهگیری

پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار AMOS

متغیرهای پژوهش هستند .در شکل  0مدل روابط ساختاری بین

استفاده شد .بدین منظور مفروضههای این روي آماری مورد بررسی

متغیرهای پژوهش در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده است.

قرار گرفت .ابتدا دادههای پرت و انحرافی با آزمون ماهاالنوبیس

چنانچه در جدول  2مالحظه شد شاخصهای برازي مدل از

حذف شدند ،سپس با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف

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

نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی و ت یید شد .همچنین مدلهای

برازيیافته به پاسخگویی به فرضیات پژوهش پرداخته شد .با توجه

اندازهگیری متغیرهای پژوهش ارزیابی شد .بار عاملی مؤلفههای هر

به برازي مدل پیشنهادی پژوهش در ادامه به منظور بررسی فرضیههای
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نقش واسطهای ناگویی طبعی در پیشبینی ن رانی از تصویر تن...

پژوهش ،ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها و معناداری

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

آنها بررسی و در جدول  3گزاري گردید.

همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین دوسوگرایی ابراز هیجان با

چنانچه در جدول  3گزاري شده است سطو معناداری ضریب

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

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

پژوهش رد میشود و میتوان نتیجه گرفت ناگویی طبعی نقش

سطو معناداری ضریب مسیر مستقیم بین دوسوگرایی ابراز هیجان با

واسطهای معناداری در پیشبینی ن رانی از تصویر تن براساس

ناگویی طبعی و سطو معناداری ضریب مسیر مستقیم بین ناگویی

دوسوگرایی ابراز هیجان دارد.

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

نام شاخص
2

معیارهای مطلو

کای دو ()𝑁𝐼𝑀𝐶یا 𝜒

p>1/15

02/13

1/08

مطلوب

ریشة میان ین مربعات باقیمانده ()RMR

هرچه به صفر نزدیکتر بهتر

0/01

-

قابل قبول

برازي هنجارشده ()NFI

1/18

-

مطلوب

برازي نسبی ()RFI

1/11

-

مطلوب

1/14

-

مطلوب

توکر لویس ( )TLIیا برازي هنجارنشده ()NNFI

1/12

-

مطلوب

برازي تطبیقی ()CFI

1/14

-

مطلوب

1/51

-

مطلوب

برازي تطبیقی مقتصد ()PCFI

باالتر از 1/5

1/50

-

مطلوب

ریشة دوم میان ین مربعات خطای برآورد )) RMSEA

کمتر از 1/01

1/122

-

مطلوب

کای دو هنجار شده ()CMIN/DF

 0تا ( 5هرچه کمتر ،بهتر)

0/85

-

مطلوب

برازي افزایشی ()IFI

معیارهای تطبیقی

باالتر از 1/11

برازي هنجارشدة مقتصد ()PNFI
معیارهای مقتصد

مقدار در مدل

سطو معناداری

وضعیت مدل

باالتر از 1/5

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

متغیر مالک

متغیر میانجی

نوع اثر

ضریب اثر استاندارد β

سطو معناداری

دوسوگرایی ابراز هیجان

ن رانی از تصویر تن

--

مستقیم

1/24

1/182

دوسوگرایی ابراز هیجان

ناگویی طبعی

مستقیم

1/45

1/110

ناگویی طبعی

ن رانی از تصویر تن

--

مستقیم

1/31

1/101

دوسوگرایی ابراز هیجان

ن رانی از تصویر تن

ناگویی طبعی

غیرمستقیم

1/45×1/31=1/30

1/1124

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

بحث و نتيجهگيری
با توجه به دادههای بهدست آمده ،مشخص شد که ناگویی طبعی

ها ،ناگویی طبعی 31 ،درصد از واریانس نارضایتی از بدن را تبیین

نقش واسطهای معناداری در پیشبینی ن رانی از تصویر تن بر اساس

کرد ،پس میتوان نتیجه گرفت که ناگویی طبعی به طور قابل

دوسوگرایی ابراز هیجانی دارد .دیاز  -کاستلو و پرتیال ()2102

مالحظهای بر نارضایتی از بدن و ابتال به پرخوری عصبی و بیاشتهایی

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

عصبی ت ثیرگذار است .افراد مبتال به دوسوگرایی ابراز هیجانی به دلیل
2342

دوره  ،04شماره ، 48زمستان(اسفند) 0314

مجله علوم روانشناختی

ناتوانی در ابراز هیجانات ،نمیتوانند هیجاناتشان را برای پاسخ دادن

در کنترل ،تنظیم و ابراز هیجانات هستند (به عنوان گروهی که در

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

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

هیجانات منفی میشود .تنظیم هیجان از طریو افکار و شناخت بر

درمانهایی که تمرکز اصلی آنها بر موضوعات هیجانی است ،گامی

زندگی افراد ت ثیر میگذارد و به افراد در مدیریت و تنظیم هیجانات

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

کمك میکند .هیجانات در افراد میتوانند منجر به واکنش مثبت یا

نمونههای ایرانی ،نیازمند تکرار در نمونههای مختلف و ت ییدهای

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

تجربی بیشتر است .همچنین با توجه به طرح پژوهش (همبست ی) و

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

نمونه پژوهش (گروهی از دانشجویان) ،محدودیتهایی در زمینه

واکنش منفی میشوند.

تعمیم ،تبیین و تفسیر دادهها به وجود میآید .همچنین این پژوهش بر

افراد دارای ناگویی طبعی در دادن پاسخهای سازگارانه به

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

موقعیتهای هیجانی با شکست مواجه میشوند و در نتیجه این امر

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

منجر به هیجانهای منفی بیشتر میشود .ناگویی طبعی با افزایش

به تفاوتهای فرهن ی در فرهنگهای مختلف جهت تعمیم نتایج،

ان یخت ی فیزیولوژیکی ،توجه و گزاري عالئم جسمی و رفتارهای

حائز اهمیت است.

اجباری ناسالم همراه است (بساک نژاد ،عطایی مغانلو و مهرابیزاده

منابع

هنرمند .)2103 ،همچنین ناگویی طبعی اثرات منفی بر بهزیستی

بساک نژاد ،سودابه و غفاری ،مجید ( .)0342رابطه بین ترس از بد ریختی

روانشناختی و هیجانی میگذارد و عامل خطرساز در ابتالی افراد به

بدنی و اختالالت روانشناختی در دانشجویان .مجله علوم رفتاری،
.011-041 ،)2(0

پریشانی هیجانی ،مشکالت روانشناختی و تشخیص عدم سالمت

دارندگان ،کیوان؛ پارسا ،حسین؛ احمدی آملی ،هادی و نصرالهی ،بیتا

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

( .)0318بررسی ویژگیهای شخصیتی و دوسوگرایی در ابراز

ویژگیهایی از قبیل مشکل در شناسایی و توصیف احساسات ،تفکر

هیجان در بیماران مبتال به سرطان دست اه گواري در مقایسه با

برونگرا و ظرفیت ذهنی محدود شده ،است .این ویژگیها در
پردازي شناختی و تنظیم هیجانات منعکس میشوند و باعث شروع و

گروه غیر بیمار .نشریه جراحی ایران.55-22 ،)0(23 ،
طاهری ،فاطمه؛ شاهقلیان ،مهناز و کاشفی نیشابوری ،جهان یر ( .)0313رابطة

تداوم اختالالت جسمی و روانی زیادی میشوند (نیومارک  -استینر،

سبكهای دلبست ی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با ناگویی طبعی.

پکستون ،هانن ،هانیز و استوری.)2112 ،

فصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی،)0(4 ،

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

.88-50

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

عطایی مغانلو ،وحید؛ بساک نژاد ،سودابه؛ مهراب زاده هنرمند ،مهناز؛ عطایی

افراد مبتال به دوسوگرایی ابراز هیجانی ،ترس از پیامدهای اجتماعی،

مغانلو ،رقیه و عطایی مغانلو ،سعید ( .)0313ت ثیر آموزي بهداشت

کاهش حمایتهای اجتماعی ،ال وها و هنجارهای رسانهها و فشار

روانی بلوغ بر پرخاش ری و ترس از تصویر تن در دانشآموزان پسر
پایه دوم دبیرستانهای شهر اهواز .مجله سالمت و بهداشت،)2(5 ،

والدین برای الغری ،منجر به افزایش ن رانی از تصویر تن میشود.
در نتیجه این افراد جهت کسب تصویر تن ایدهآل به انجام رويهایی
مانند رژیم غذایی ناسالم ،ورزيهای سخت و استفاده از داروها اقدام

ص .034-84
علوی ،خدیجه؛ اصغری مقدم ،محمد علی ،رحیمی نژاد ،عباس؛ فراهانی،
حجتاله و عالمه ،زهرا ( .)0315رابطة دوسوگرایی در ابراز هیجان

میکنند .طبو نتایج بهدست آمده میتوان مطرح ساخت که

و افسردگی :نقش واسطهای مشکالت بینفردی .فصلنامه اندیشه و

دوسوگرایی ابراز هیجانی با میانجیگری ناگویی طبعی پیشبین

رفتار در روانشناسی بالینی.21-32 ،)80(00 ،

ن رانی از تصویر تن است .این پژوهش سؤاالتی را در زمینه عوامل

کچویی ،محسن؛ حسنی ،جعفر و امرللهی نیا ،مونا ( .)0318مقایسه

مرتبط با سببشناسی و پیشآگهی ن رانی از تصویر تن مطرح می

تکانش ری و دشواریهای تنظیم هیجان در زنان دارای اضافه وزن

سازد که میتواند در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار گیرد .همچنین

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

با اجرای آزمونهایی میتوان به شناسایی افرادی که دارای مشکالتی

متابولیسم ایران ،دانش اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -
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...نقش واسطهای ناگویی طبعی در پیشبینی ن رانی از تصویر تن
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