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چکیده
شواهد حاکی از آن است که افراد مبتال به روان بیاشتهایی ،تحریفات شناختی گوناگون دارند .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی و همجوشی فکر و عمل در نشانههای مرضی روانبیاشتهایی بود .بدینمنظور 033 ،نفر از دانشجویان
دانشگاههای تهران و خوارزمی ( 053زن و  053مرد) به شیوۀ نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند و توسط آزمون بازخورد نسبت به تغذیه،
مقیاس همجوشی فکر و فرم کوتاه پرسشنامۀ نظمجویی هیجان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری به
شیوۀ گامبهگام نشان داد که راهبردهای فاجعهسازی ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،پذیرش و ارزیابی مجدد نظمجویی هیجان شناختی،
مؤلفۀ رژیم الغری ،راهبردهای فاجعهسازی ،مالمت دیگران و پذیرش مولفۀ پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا و راهبردهای پذیرش ،مالمت
دیگران و تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،مولفۀ مهار کردن دهانی روانبیاشتهایی را پیشبینی نمودهاند .همچنین ،مؤلفۀ همجوشی فکر و
عمل ،مؤلفۀ رژیم الغری روانبیاشتهایی و مؤلفههای همجوشی فکر و عمل و همجوشی فکر  /شیء مؤلفۀ پرخوری و اشتغال ذهنی با
غذا را مورد پیشبینی قرار دادند .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان اذعان داشت که نارساکنشوری راهبردهای نظمجویی هیجان
و
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روانبیاشتهایی داشته باشند.
واژه-کلیدها :راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی ،همجوشی فکر و عمل ،روانبیاشتهایی.
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The goal of the present study was to assess the role of cognitive emotion regulation strategies and thought-action
fusion in anorexia nervosa symptoms. To do so, 300 students from Tehran and Kharazmi Universities were selected
)using voluntary sampling method and assessed by Eating attitude test (EAT- 26), Thought Fusion Instrument (TFI
and Short form of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Stepwise multivariate regression analysis
showed that the catastrophizing, refocus on planning, acceptance and positive reappraisal regulation strategies have
been predicted dieting component of anorexia nervosa.The catastrophizing, other-blame and refocus on planning
strategies have been predicted bulimia and food preoccupation component as well as acceptance, other-blame and
refocus on planning strategies predicted oral control component. Also, thought-object fusion component predicted
dieting component anorexia nervosa and thought-object fusion and thought-object fusion components bulimia and
food preoccupation component predicted. Based on the findings of this study can be stated that the dysfunction in
cognitive emotion regulation strategies and cognitive distortions can play a pivotal role in the symptoms of anorexia
nervosa.
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***
مقدمه
روانبیاشتهایی0

در خالل چند دهۀ اخیر شایعتر از دورههای قبل گزارش شده است .شایعترین سن شروع روانبیاشتهایی دورۀ

نوجوانی (سنین  01تا  01سالگی) است .برآورد میشود که روانبیاشتهایی در بین  3/5تا یک درصد دختران نوجوان روی میدهد و
میزان شیوع آن در دختران 03تا  93برابر بیشتر از پسران است .در این اختالل ،شخص از حفظ حداقل وزن طبیعی امتناع میکند ،شدیداً
از افزایش وزن خود هراس دارد و دربارۀ بدن خود و شکل آن برداشتهای اشتباه دارد (سادوک و سادوک.)0011 ،
بر اساس نسخۀ پنجم مجموعۀ تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا ( 9)DSM- 5نشانههای مرضی روانبیاشتهایی عبارتند
از :الف) خودداری از حفظ وزن در حد حداقل وزن طبیعی متناسب با سن و قد یا باالتر از آن؛ ب) هراس شدید از افزایش وزن یا چاق
شدن حتی زمانی که وزن شخص پایینتر از حد طبیعی است و ج) اختالل در برداشت شخص از وزن یا شکل بدن ،تاثیر بیمناسبت وزن
یا شکل بدن در ارزیابی فرد از خویشتن یا انکار وخامت وزن پایین فعلی (انجمن روانپزشکی آمریکا .)9300 ،عالوه براین ،روانبی-
اشتهایی واجد دو ریخت است )0 :ریخت محدودکننده :0فرد در خالل وهلۀ روانبیاشتهایی ،بهطور منظم دچار بحران پرخوری نمیشود
یا به رفتارهای تخلیهای متوسل نمیشود (یعنی استفراغ عمدی یا سوء مصرف مسهلها ،داروهای مدر یا تنقیه) و  )9ریخت بحران پرخوری
 /تخلیهای :1فرد در خالل وهلۀ روانبیاشتهایی ،بهطور منظم دچار بحران پرخوری میشود یا به رفتارهای تخلیهای متوسل میشود
(دادستان0023 ،؛ استورنس /اسپیست .)9300 ،در مجموع ،میتوان اذعان داشت که تفکر سازشنایافته و فرایندهای هیجانی معیوب از
هستههای اصلی روانبیاشتهایی است.
شواهد حاکی از آن است که افراد مبتال به روانبیاشتهایی تحریفات 5شناختی گوناگون دارند و نقش فرایندهای شناختی در این
اختالل ،از گذشتههای دور مورد شناسایی قرار است (رادومسکی ،دیسیلوا ،تد ،تریشور و مورفی .)9339 ،همچنین ،گرایش به همجوشی
افکار و تحریف شناختی افکار در انواع مختلفی از پدیدههای آسیبشناختی روانی وجود دارد (برلی و استارکویچ9335 ،؛ راسین،
دیپستراتن ،مرکلباخ و موریس9330 ،؛ شفران و راچمن9331 ،؛ شفران ،تیچمن ،کری و راچمن .)0222 ،در گسترۀ متون روانشناختی
به این تحریف شناختی همجوشی فکر و عمل ( 1)TAFاطالق میشود که در آن افکار و اعمال بهصورت تفکیکناپذیر به یکدیگر
متصل هستند (برلی و استارکویچ .)9335 ،در این فرایند افکار و اعمال معادل و همتراز تلقی میشوند (پیرس .)9331 ،همجوشی فکر و

عمل دارای دو ریخت خاص است :الف) همجوشی فکر /عمل اخالقی 1به این باور اشاره دارد که داشتن افکار غیرقابل قبول ،تصور یا
تکانههای که بد هستند معادل انجام دادن آنها است .بهعنوان مثال فکر کردن دربارۀ غذاهای ممنوع معادل خوردن آن غذاها است .ب)
همجوشی فکر /عمل احتماالتی 1باور به این است که فکر کردن به رویدادی ناگوار و غیرقابلقبول احتمال وقوع آن را افزایش میدهد.
بهعنوان مثال فکر کردن دربارۀ غذاهای ممنوع احتماالً وزن شخص را افزایش میدهد (شفران ،تردارسون و راچمن .)0221 ،هرچند،
همجوشی فکر و عمل اولینبار در اختالل وسواس /ناخودداری ( 2)OCDمطرح شد (راچمن ،)0220 ،ولی بررسیهای بعدی نشان داد
که همجوشی فکر و عمل یک ساختار گستردهای است که در بسیاری از اختاللهای روانشناختی نظیر اختاللهای اضطرابی ،اختاللهای
تغذیهای و افسردگی شناسایی شده است (مارینو/کارپر ،نگی ،بورنز و النت9303 ،؛ برلی و استارکویچ9335 ،؛ راسین و همکاران9330 ،؛
شفران و راچمن9331 ،؛ شفران و همکاران.)0222 ،
در پیشینۀ پژوهشی هنوز بهصورت مستقیم همجوشی فکر و عمل در افراد مبتال به اختالل تغذیهای مورد بررسی قرار نگرفته است .با
این وجود ،شفران و رابینسون ( )9331نشان داده اند که افراد مبتال به اختالل خوردن همانند افراد مبتال به اختالل وسواس /ناخودداری در
معرض ابتالء به همجوشی فکر و عمل میباشند .عالوه براین ،اکثر مطالعات ،تحریف شناختی ویژهای تحت عنوان همجوشی فکر /شکل
بدن ( 03)TSAرا در افراد مبتال به روانبیاشتهایی شناسایی کردهاند که مشابه همجوشی فکر و عمل است (پوردن ،گیفورد ،مککاب و
آنتونی9300 ،؛ کولهو ،بینز ،پوردن ،پیتت و بووارد9309 ،؛ جیورگیالبرا و همکاران9300 ،؛ رادومسکی و همکاران .)9339 ،در این
تحریف شناختی فرض میشود تفکر در مورد غذاهای منع شده  00تخمین وزن /شکل بدن را افزایش داده و باعث فراخوانی احساس
اضطراب و گناه اخالقی میشود (شفران و همکاران .)0222 ،همچنین افراد مبتال به روان بیاشتهایی مشکالت زیادی در پیشگیری از
افکار مربوط به مواد غذایی و نگرانی زیادی از شکست در مهار افکار خود نشان میدهند (پوردن و همکاران9300 ،؛ کولهو و همکاران،
 .)9309بنابراین ،به نظر میرسد یکی از عواملی که باعث نگهداشت و گسترش روانبیاشتهایی میشود همجوشی فکر و عمل میباشد.
از سوی دیگر ،به نظر میرسد که افراد مبتال به اختالل روانبیاشتهایی فاقد توانشهای الزم برای رویاروگری مؤثر با تجارب هیجانی
منفی هستند .در این راستا ،یافتههای پژوهشی نشان میدهند که رفتار بحران پرخوری یا تخلیهای تالشی برای رویاروگری با خلق وخوی
منفی جهت فراهم آوردن آرامش کوتاهمدت ،تسکین دادن خود و انحراف حواس از هیجانهای منفی انجام میگیرد (آرنو ،کندی و
آگراس0229 ،؛ هیترتون و بومیستر0220 ،؛ پولیوی و هرمان0220 ،؛ وایتساید ،چن ،نیبرس ،هانتر ،لو و الریمر9331 ،؛ اسمیت و
همکاران9331 ،؛ وایلد و همکاران9331 ،؛ اورتون ،سلوی ،استرانگمن و هوستون .)9335 ،عالوه بر این ،در روانبیاشتهایی کم خوردن،
گرسنگیکشیدن ،از دست دادن وزن و اعمال افراطی بهعنوان راهی برای گریز یا مهار هیجانهای منفی مطرح شده است (هیونز و فرزتی،
9300؛ نوردبو ،اسپیست ،گالکسن ،اسکردورد و هولت .)9331 ،بر همین اساس ،نارساکنشوری نظمجویی هیجان بهعنوان عامل مهم در
نگهداشت روانبیاشتهایی مطرح شده است (منوال و واد9300 ،؛ گیانینی ،وایت و ماشب .)9300 ،همچنین رفتار افراد مبتال به اختالل
خوردن بیانگر سازشنایافتگی در مواجهه با خلق و خوی منفی و توانشهای نظمجویی هیجانی ضعیف است (انگلبرت ،استیگر ،گوین
و واندرلیچ9331 ،؛ اسمیت و همکاران9331 ،؛ استین و همکاران.)9331 ،
نظمجویی هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجانهای خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل میکنند (بارق و ویلیامز،
9331؛ روتنبرگ و گروس9330 ،؛ به نقل از حسنی و میرآقایی )0020 ،تا به طور مناسب به تقاضاهای محیطی متنوع پاسخ دهند (تامپسون،
0221؛ کمپبل /سیلس و بارلو9331 ،؛ کول ،مارتین ،دنیس9331 ،؛ گراتز و رویمیر9331 ،؛ گروس0221 ،؛ به نقل از حسنی و میرآقایی،
 .)0020الگوهای نظری اخیر ،نظم جویی موفق هیجان را با پیامدهای سالمت ،روابط بین فردی ،عملکرد شغلی و تحصیلی مطلوب مرتبط
دانستهاند (براکت و سالووی9331 ،؛ جان و گروس 9331؛ به نقل از حسنی .)0020 ،برعکس بروز مشکالت در نظمجویی هیجان مرتبط

با اختاللهای روانی است (آلدائو ،نولن /هوکسما و شوویزر9303 ،؛ برینباوم و همکاران9330 ،؛ منین و فاراچ9331 ،؛ به نقل از حسنی،
 .)0020به صورت کلی ،راهبردهای متعددی برای نظمجویی تجارب و فرایندهای مختلف هیجانی وجود دارند .یکی از متداولترین
راهبردها ،نظمجویی هیجان با استفاده از فرایندهای شناختی (یا نظمجویی هیجان شناختی) میباشد (حسنی .)0012 ،نظمجویی هیجان
شناختی به شیوۀ شناختی مدیریت و دستکاری ورود اطالعات فراخواننده هیجان اشاره دارد (اوکسنر و گروس .)9335 ،9331 ،به عبارت
دیگر ،راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی ،به نحوۀ تفکر افراد پس از بروز یک تجربۀ منفی یا واقعۀ آسیبزا برای آنها اطالق میشود
(حسنی ،آزادفالح ،رسولزاده طباطبایی و عشایری .)0011 ،در سالهای اخیر ،گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )9339 ،9330با مرور و
بازنگری انتقادی پیشینۀ پژوهشی در زمینۀ راهبردهای مقابلۀ شناختی ،نه راهبرد نظمجویی هیجان شناختی مالمت خویش ،09پذیرش،00
نشخوارگری ،01تمرکز مجدد مثبت ،05تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،01ارزیابی مجدد مثبت ،01دیدگاهگیری ،01فاجعهسازی 02و مالمت
دیگران 93را بهصورت مفهومی شناسایی کردهاند .در متون پژوهشی معموالً راهبردهای پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاهگیری تحت عنوان راهبردهای نظمجویی سازشیافته مطرح میشوند ،درحالیکه راهبردهای
مالمت خویش ،نشخوارگری ،فاجعهسازی و مالمت خویش به عنوان راهبردهای سازشنایافته در نظر گرفته میشوند .در این راستا ،یافتهها
حاکی از آن است راهبردهای سازشیافته همبستگی منفی با آسیبهای روانی نشان میدهند و راهبردهای سازشنایافته با عالئم آسیبهای
روانی همراه است (آلدائو و نولن /هوکسما.)9309 ،
در کل ،با عنایت به اهمیت راهبردهای نظمجویی هیجان در فرایندهای مختلف مرضی و بهنجار ،نقش همجوشی فکر و عمل در
ایجاد مشکالت روانشناختی مبتنی بر رگههای وسواسی ،ماهیت ناتوان کنندۀ روانبیاشتهایی و عدم بررسی نقش راهبردهای نظمجویی
شناختی و همجوشی فکر و عمل ،پژوهش حاضر در پی بررسی نقش راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی و همجوشی فکر و عمل در
نشانههای مرضی روانبیاشتهایی برآمده است .به عبارت دیگر سوال اصلی پژوهش حاضر این است که سهم تبیینی راهبردهای نظمجویی
هیجان شناختی و همجوشی فکر و عمل در نشانههای مرضی روانبیاشتهایی چگونه است؟

روششناسی
پژوهش حاضر از منظر هدف بنیادی و از بُعد زمانی در مقولۀ پژوهشهای مقطعی قرار میگیرد و به لحاظ گردآوری دادهها به
طرحهای همبستگی تعلق دارد.
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دانشجویان دانشگاههای تهران و خوارزمی در سال
تحصیلی  0020-29تشکیل میدادند .از بین آنها  033نفر ( 053مرد و  053زن) به شیوۀ نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند .دامنۀ سنی
شرکتکنندگان  01تا  02سال با میانگین (انحراف استاندارد)  )9/11( 99/51بود .از نظر سطح تحصیالت  015نفر ( )%11/13دارای
تحصیالت کارشناسی و  055نفر ( )%50/13دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند .در فرایند گردآوری دادهها پژوهشگر پس از کسب
رضایت و توضیح فرایند پژوهش به شرکتکنندهها پرسشنامهها را توزیع میکرد .در طول پاسخدهی شرکتکنندهها ،پژوهشگر حضور
فعال داشت تا از بروز پاسخهای تصادفی جلوگیری نماید و در صورت لزوم به پرسشهای آنها پاسخ دهد .پس از جمعآوری اطالعات
دادهها در برنامۀ  SPSS -19مورد تحلیل قرار گرفت .برای بررسی آماری عالوه بر شاخصهای آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوۀ گام به گام استفاده شد.

ابزارهای پژوهش :الف) آزمون بازخوردهای خوردن ( :90)EAT-26نسخۀ اولیۀ این آزمون  13ماده دارد .در مطالعات بعدی فرم
کوتاه آن که دارای  91ماده است از روی نسخۀ اولیۀ توسط گارنر و گارفینکل ( )0212تدوین شده است .نسخۀ اخیر سه خردهمقیاس
دارد .مواد مربوط به اولین خردهمقیاس یعنی رژیم الغری (00ماده) به اجتناب از غذاهای چاق کننده و اشتغال ذهنی با الغر بودن مربوط
میشود .خردهمقیاس دوم پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا ( 1ماده) شامل موادی است که افکار مربوط به غذا و به همان نسبت پرخوری
را نشان میدهد .سومین خردهمقیاس یعنی مهار دهانی ( 1ماده) مربوط میشود به مهار خود برای خوردن و فشاری که فرد از سوی دیگران
برای افزایش وزن ادراک میکند .نمرهگذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت صورت میگیرد .گارنر و همکاران ( )0219قابلیت
اعتماد این آزمون را از طریق آلفای کرونباخ  3/21و به روش بازآزمایی  3/11گزارش نمودهاند .آنها درستی آزمون را از طریق روش
همزمان با آزمون پرخوری 3/11 99و با پرسشنامۀ خوردن ( 3/52 90)EQبهدست آوردهاند .در فرهنگ ایرانی بابائی ،خداپناهی و صدقپور
بهرام ( ) 0011قابلیت اعتماد و درستی مطلوبی را برای این آزمون گزارش نموهاند.
ب) مقیاس همجوشی فکر ( :91)TFIمقیاس همجوشی فکر (ولز و همکاران )9330 ،یک مقیاس خودگزارشی  01گویه ای است که
باورهای افراد دربارۀ معنی ،خطر و پیامدهای افکارشان را طبق مدل فراشناختی میسنجد .پاسخها در این مقیاس بر اساس دامنۀ صفر
(اصال به این گویه اعتقادی ندارم) تا ( 033کامالً اعتقاد دارم که این گویه درست است) سنجیده میشوند .این مقیاس سه حوزه از باورها
را میسنجد :همجوشی فکر و عمل (برای مثال :اگر افکاری دربارۀ آسیب رساندن به خود داشته باشم در نهایت به آنها عمل خواهم کرد)،
همجوشی فکر و رویداد (برای مثال :اگر فکر کنم بعضی چیزها اتفاق خواهد افتاد افکارم به واقعیت میپیوندند) و همجوشی فکر و شی
(برای مثال :بعضی چیزها احساسات بدی را برمی انگیزند) .روایی و پایایی آن در فرهنگ اصلی مطلوب گزارش شده است (گوئیلیام و
همکاران .)9331 ،شیرینزاده دستگیری ( )0015در فرهنگ ایرانی قابلیت اعتماد و درستی این پرسشنامه را مطلوب برآورد نموده است.
ج) فرم کوتاه نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نظمجویی هیجان شناختی ( :95)CERQپرسشنامۀ نظمجویی هیجان شناختی توسط گارنفسکی،
کرایج و اسپینهاون ( )9330در کشور هلند تدوین شده و یک پرسشنامۀ چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی
افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد .حسنی ( )0012نسخۀ فارسی و کوتاهتر این پرسشنامه را
تنظیم کرده است .فرم کوتاه نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نظمجویی هیجان شناختی یک ابراز خود گزارشی  01مادهای است که دامنۀ نمرات
مقیاس از ( 0تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) میباشد .هر خرده مقیاس شامل 9ماده است خرده مقیاسهای مذکور  2راهبرد متفاوت
نظمجویی شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکزمجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه-
گیری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران را مورد ارزیابی قرار میدهد .نتیجۀ این پژوهش نشان داد که مادههای این مقیاس همسانی درونی
(دامنۀ آلفای کرونباخ  3/11تا  3/21بود ).خوبی داشته و ضرایب همبستگی بازآزمایی  3/50تا  3/11بیانگر قابلیت اعتماد مقیاس بود.
همچنین ،الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسهای این پرسشنامه و نسخۀ دوم سیاهۀ افسردگی بک ،بیانگر درستی مالکی همزمان
مناسب مقیاس بود.

دادهها و یافتهها

در جدول شمارۀ ( )0میانگین و انحراف استاندارد مولفههای همجوشی فکر ،راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی و روان بیاشتهایی
و ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای همجوشی فکر و راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی با مؤلفههای روانبیاشتهایی مشاهده
میشود.

جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد متغیرها و ضرایب همبستگی مؤلفههای همجوشی فکر ،راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی با
نشانههای مرضی روانبیاشتهایی
نشانههای مرضی روانبیاشتهایی
بعد

همجوشی فکر
راهبردهای نظمجویی هيجان شناختی
عالیم روانبی-
اشتهایی

متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

همجوشی فکر و عمل
همجوشی فکر و رویداد
همجوشی فکر و شی
مالمت خویش
پذیرش
نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگيری
فاجعهسازی
مالمت دیگران

402/75
492/06
986/45
7/99
7/59
8/42
7/28
8/89
8/88
8/92
2/32
2/97

68/39
67/59
62/50
9/39
4/04
9/97
9/32
9/67
9/63
4/00
9/62
9/89

رژیم الغری
پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا

2/49
7/29

9/43
4/36

مهار کردن دهانی

8/85

4/78

رژیم الغری

پرخوری و اشتغال ذهنی با
غذا

***0/43

***0/93

0/99
0/08
***0/93
**-0/98
0/03
**-0/96
***-0/44
**-0/98
*0/94
***0/47
**0/98

0/06
0/09
0/90
-0/09
0/05
***-0/06
**-0/94
*-0/94
0/99
***0/92
***0/49

مهار کردن دهانی
0/99
0/03
**0/07
0/08
**0-/44
*0/99
-0/03
-0/90
-0/09
0/06
*0/95
***0/92

***= P< 5/550؛  **= P< 5/50؛ *= P< 5/50

دادههای جدول شمارۀ ( )0نشان میدهد که بین مولفۀ همجوشی فکر و عمل با مؤلفههای رژیم الغری و پرخوری و اشتغال ذهنی با
غذا همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و مؤلفۀ همجوشی فکر و شی با مؤلفۀ مهار دهانی همبستگی مثبت دارد .عالوه بر این ،از بین
راهبردهای سازشنایافتۀ نظمجویی هیجان شناختی ،راهبرد مالمت خویش با مؤلفۀ رژیم الغری ،راهبرد نشخوارگری با مؤلفۀ مهار دهانی
و راهبردهای فاجعهسازی و مالمت دیگران با هر سه مولفۀ روانبیاشتهایی همبستگی مثبت دارند .از بین راهبردهای سازشیافتۀ نظمجویی
هیجان شناختی ،راهبردهای تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت با مؤلفههای رژیم الغری و پرخوری
و اشتغال ذهنی با غذا همبستگی منفی دارند و راهبرد پذیرش با مؤلفههای رژیم الغری و مهار دهانی همبستگی منفی دارد .در نهایت
همبستگی راهبرد دیدگاهگیری با مؤلفۀ رژیم الغری منفی است.
در مرحلۀ بعد برای بررسی نقش راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی و همجوشی فکر و عمل در نشانههای مرضی روانبیاشتهایی
از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوۀ گام به گام استفاده شد .بدینمنظور ،در تمام معادالت ابتدا پیشفرضهای استفاده از مدل
رگرسیون از طریق آزمون دوربین /واتسن 91برای بررسی استقالل خطاها ،آزمون همخطی 91با دو شاخص ضریب تحمل 91و عامل تورم
واریانس ( 92)VIFو آزمون کلموگرف /اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع مورد بررسی قرار گرفت.
در پیشبینی مؤلفۀ رژیم الغری روانبیاشتهایی از روی راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی ،مقادیر عددی آزمون دوربین /واتسن
( )0/99و کلموگرف /اسمیرنف ( )3/11بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود .برای مؤلفۀ پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا ،مقادیر
عددی آزمون دوربین /واتسن ( )0/50و کلموگرف /اسمیرنف ( )0/39نیز بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود و در نهایت برای
مولفۀ مهار دهانی مقادیر عددی آزمون دوربین /واتسن ( )0/09و کالموگرف /اسمیرنف ( )0/95بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن

توزیع بود .شاخصهای همخطی ضرایب تحمل ( 3/13تا  )0/33و عامل تورم واریانس ( )VIFبا دامنۀ  0/33تا  0/91نشان داد که بین
متغیرهای پیشبین ،همخطی وجود ندارد و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکاست .سایر مشخصههای رگرسیون بررسی نقش
راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی بر عالیم روانبیاشتهایی در جدول شمارۀ ( )9مشاهده میشود.

جدول  :2مشخصههای آماری رگرسیون گام به گام راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی بر نشانههای مرضی روانبیاشتهایی
()n=033
متغير
مالک

رژیم الغری
پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا
مهار کردن دهانی

گام

متغير پيشبين

R

R2

Df

F

B

Beta

T

اول

فاجعهسازی

0/42

0/80

()9 ،436

***93/09

دوم

()2 ،437

***99/09

0/22
0/20
-0/92
0/94
-0/96
-0/42
0/90
-0/46
-0/99
-0/47

0/42
0/44
-/93
0/96
-0/44
-0/92
0/95
-0/98
-0/93
-0/92

***2/98
***2/04
***-9/28
***9/99
***-9/65
**-4/79
**4/65
**-4/78
**-9/99
*-4/49

***93/33

0/78

0/92

***8/94

0/70
0/46

0/99
0/97

***7/79
**4/86

0/78
0/48
-0/96

0/92
0/92
0/94

***7/37
**4/72
*-4/49

-0/46
-0/46
0/49
-0/90
0/49
-0/98

-0/44
-0/44
0/92
-0/49
0/99
-0/94

***-9/39
***-9/39
***4/78
***-2/40
*4/92
*-4/06

فاجعهسازی
تمرکز مجدد بر برنامهریزی

0/99

0/90

()4 ،435

***97/62

سوم

فاجعهسازی
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
پذیرش

0/92

0/94

()9 ،438

***94/67

چهارم

فاجعهسازی
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
پذیرش
ارزیابی مجدد

0/98

0/99

اول

فاجعهسازی

0/92

0/94

()9 ،436

دوم

فاجعهسازی
مالمت دیگران

0/95

0/92

()4 ،435

***49/33

سوم

فاجعهسازی
مالمت دیگران
پذیرش

0/93

0/97

()9 ،438

***95/65

اول

پذیرش

0/44

0/07

()9 ،436

***97/94

دوم

سوم

پذیرش
مالمت دیگران

0/48

0/05

()4 ،435

***99/06

پذیرش
مالمت دیگران
تمرکز مجدد بر برنامهریزی

0/43

0/06

()9 ،438

***6/34

***= P< 5/550؛  **= P< 5/50؛ *= P< 5/50

نتایج جدول شمارۀ ( )9نشان میدهد که راهبردهای نظمجویی فاجعهسازی ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،پذیرش و ارزیابی مجدد
مولفۀ رژیم الغری روانبیاشتهایی را با تبیین  00درصد واریانس این متغیر مورد پیشبینی قرار دادهاند .راهبردهای فاجعهسازی ،مالمت
دیگران و پذیرش مولفۀ پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا را با تبیین  05درصد واریانس این متغیر پیشبینی نمودهاند .در نهایت ،راهبردهای
پذیرش ،مالمت دیگران و تمرکز مجدد بر برنامهریزی مولفۀ مهار دهانی را با تبیین  1درصد واریانس پیشبینی نمودهاند.
در پیشبینی مؤلفۀ رژیم الغری روانبیاشتهایی از روی همجوشی فکر ،مقادیر عددی آزمون دوربین /واتسن ( )0/91و کلموگرف/
اسمیرنف ( ) 0/31بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود .برای پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا ،مقادیر عددی آزمون دوربین/
واتسن ( )0/12و کالموگرف /اسمیرنف ( )0/09نیز بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود و در نهایت برای مهار دهانی مقادیر
عددی آزمون دوربین /واتسن ( )0/90و کالموگرف /اسمیرنف ( )0/01بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود .شاخصهای
همخطی ضرایب تحمل ( 3/01تا  )0/95و عامل تورم واریانس ( )VIFبا دامنۀ  3/15تا  9/55نشان داد که بین متغیرهای پیشبین ،همخطی
چندگانه وجود ندارد و نتایج حاصل ازمدل رگرسیون رضایتبخش است .سایر مشخصههای رگرسیون بررسی نقش همجوشی فکر در
مولفههای روانبیاشتهایی در جدول شمارۀ ( )0درج شده است.
جدول  :0مشخصههای آماری رگرسیون گام به گام
همجوشی فکر بر مؤلفههای روانبیاشتهایی ()n=033

متغیر مالک

گام

متغیر پیشبین

R

R2

df

F

B

Beta

T

رژیم الغری

اول

همجوشی فکر و عمل

3/92

3/32

()0 ،921

***91/23

3/30

3/92

***5/91

پرخوری و اشتغال

اول

همجوشی فکر و عمل

3/02

3/30

()0 ،921

***03/11

3/99

3/35

()9 ،921

***1/15

ذهنی با غذا

دوم

همجوشی فکر و عمل
همجوشی فکر و شی

3/331

3/02

***0/91

3/332

3/95

***0/11

3/335
P< 5/550

*** ؛

*9/30

3/00
P< 5/50

**

؛ P< 5/50

*

دادههای جدول شمارۀ ( )0نشان میدهند که مؤلفۀ همجوشی فکر و عمل مولفۀ رژیم الغری روانبیاشتهایی و مؤلفههای همجوشی
فکر و عمل و همجوشی فکر و شی مولفۀ پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا را مورد پیشبینی قرار دادهاند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهایی نظمجویی هیجان شناختی و همجوشی فکر و عمل در نشانههای روانبیاشتهایی
انجام شد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین راهبردهای سازشنایافته نظمجویی هیجان شناختی و نشانههای مرضی روانبیاشتهایی
رابطۀ مثبت وجود دارد ،در حالی که رابطۀ مذکور برای راهبردهای سازشیافته منفی بود .بهعبارت دیگر ،فقدان توانش استفاده از
راهبردهای سازشیافته در مقابله با هیجانهای منفی با افزایش نشانههای مرضی روانبیاشتهایی مرتبط میباشد .در این راستا ،نتایج
پژوهشها نشان داده است که بیماران مبتال به اختالل تغذیهای مشکالت قابل توجهی در موقعیتهای مختلف در شناسایی ،تجلی و
نظمجویی هیجانهای خودشان نشان میدهند (کلینتون9331 ،؛ کریاکو ،استر و تچنچوریا .)9332 ،عالوه بر این ،نتایج پژوهشها حاکی
از این است که اختالل در نظمجویی هیجان در افراد مبتال به افسردگی و روانبیاشتهایی مشاهده شده است (براکمایر و همکاران،
 .)9309همچنین ،گیلبا /اسکچمن و همکاران ( )9331مطرح کردند که زنان دارای اختاللهای تغذیهای در مقایسه با گروه بهنجار ،آگاهی
کمتری از هیجانهای خود داشته و در نظمجویی هیجانهای خود با مشکل مواجه میشوند .شواهد نشان میدهند که افراد مبتال به
اختاللهای افسردگی و تغذیهای زمانی که از راهبردهای سازشیافته نظمجویی (ارزیابی مجدد) در مقایسه با موقعیتهای که از راهبردهای
سازشنایافته نظمجویی (نشخوارگری و فرونشانی) استفاده میکنند ،نشانههای مرضی آنها کاهش مییابد .همسو با یافتههای پژوهش
حاضر ،یافتههای پژوهشی نشان داده است که راهبردهای سازشنایافتۀ نظمجویی هیجان پیشبینیکنندۀ قوی برای ظهور آسیبهای روانی
از قبیل اختاللهای افسردگی ،اضطرابی و تغذیهای میباشند (آلدائو و نولن /هوکسما .)9309 ،در تبیین این یافتهها میتوان گفت که
ناتوانی در استفاده از راهبردهای سازشیافتۀ نظمجویی هیجان باعث میشود برخی از افراد از رفتارهای پرخوری و خودداری از خوردن
غذا به صورت افراطی به عنوان راهی برای جبران این نقص استفاده کنند و به این شیوه در مقابله با محرکهای آزارنده خود را تسکین
دهند.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مولفههای همجوشی فکر و عمل ،مؤلفههای روان بیاشتهایی را مورد پیشبینی قرار
میدهند .به عبارت دیگر ،تحریفات شناختی همجوشی فکر و عمل موجب افزایش سوگیری نسبت به وزن و شکل بدن در افراد مبتال به
روانبیاشتهایی میشود .در تایید نتیجه فوق ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که سازۀ همجوشی فکر و عمل نوعی تحریف یا سوگیری
شناختی است که احتماالً باعث افزایش مسئولیت افراد نسبت به افکار مزاحم میشود و میتواند بهعنوان یک عامل آسیبپذیر برای رشد
و توسعه اختاللهای وسواسی ،اضطرابی ،افسردگی ،اسکیزوتایپی و اختاللهای تغذیهای باشد (لی ،کاگل و تلش9335 ،؛ کولهو ،کارتر،
مکفارلن و پالوی .)9331 ،در این زمینه ،نظریۀ فراشناختی ولز و متیوس ( )0221دو حوزه از باورها را در سببشناسی اختاللهای هیجانی

دخیل دانسته است .حوزۀ اول شامل باورهایی است که دربارۀ معنی افکار هستند .چنین باورهایی شامل همجوشی فکر و عمل ،همجوشی
فکر و رویداد (برای مثال :اگر فکر میکنم  Xرا انجام دادهام ،احتماال آن را انجام دادهام) و همجوشی فکر و شی (باور به اینکه احساسات
ناخوانده به دیگر اشیاء یا افراد انتقال پیدا میکنند) میباشد (پوردن و کالرک .)0222 ،حوزۀ دوم ،شامل باورهای مرتبط با پاسخها و
آیینهای است که برای خنثیسازی پیامدهای ارزیابی شدۀ افکار مزاحم به کار میروند .بهعنوان مثال ،باور فراشناختی نیاز به کنترل افکار
برای دور کردن پیامدهای منفی (ولز ،)9330 ،هنگامی که این باورها فعال میشوند ارزیابیهای را دربارۀ خطرناک بودن فکر ناخوانده
برمیانگیزند و این مسأله به ایجاد ترس ،اضطراب ،گناه یا حتی ناراحتی منجر میشود .همچنین ،این احساسات ممکن است بهعنوان
نشانه ای از واقعی بودن خطر مرتبط با فکر خودآیند تفسیر شوند .بنابراین فرد معتقد است که فکر باید مورد پردازش بیشتر قرار گیرد و
همچنین در مقابل این خطر ادراک شده باید اقدامی انجام دهد (پوردن وکالرک .)0222 ،عالوه براین ،نتایج پژوهشها نشان داده است
افراد مبتال به روان بی اشتهایی در مقایسه با افراد بهنجار میزان زیادی از تحریفات شناختی در رابطه با غذا ،وزن و شکل بدن را نشان
میدهند (استینگلس ،آیزن ،آتیا ،مایر و والش .)9331 ،با توجه به موارد مذکور ،میتوان گفت اختالل روان بیاشتهایی جزء آن دسته
اختاللهای است که افراد دچار اختاللهای هیجانی هستند و در شناختهای آنها نیز نقص وجود دارد و آنها به دلیل سوگیریهای
شناختی ،این تصور را دارند که وزن آنها زیاد است و چون فکر میکنند این تصور واقعی است دچار ترس ،اضطراب و ناراحتی میشوند.
به همین دلیل برای مقابله با این تصور حتی وقتی که گرسنه هستند از غذا خوردن امتناع میکنند یا در صورت خوردن غذا دست به
رفتارهای تخلیهای میزنند و این چرخه افکار و اعتقادات معیوب موجب تشدید عالیم روانبیاشتهایی میشود .زیرا علیرغم ،طبیعی
بودن وزن و شکل بدن این افراد برداشتهای غلطی از وزن و شکل بدن خود دارند.
در مجموع با استناد به یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که راهبردهای نظمجویی هیجان و همجوشی فکر و عمل میتوانند
بهعنوان دو عامل زمینهساز نشانههای مرضی روان بیاشتهایی در نظر گرفته شوند و در مداخالت درمانی ،بخصوص مداخالت شناختی و
شناختی رفتاری مربوط به اختالل روانبیاشتهایی ،واجد تلویحات کاربردی فراوان باشند .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این
است که تنها از ابزارهای خود گزارشی برای اندازهگیری متغیرها استفاده شد و احتماالً گزارشها با سوگیری همراه بوده است ،لذا پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دقیقتر مانند مصاحبههای ساختارمند بالینی ،مقیاس درجهبندی رفتاری و ارزیابی مستقیم رفتار
استفاده شود .عالوه براین ،شرکتکنندههای پژوهش از سطح دانشجویان انتخاب شدهاند .این نمونه ،ممکن است معرف جمعیت عمومی
نباشد .بنابراین توصیه میشود پژوهشهای بعدی با نمونههای معرفتر جمعیت عمومی و حتی با جمعیتهای بالینی انجام شود .همچنین
بهدلیل اینکه جامعه پژوهش حاضر افراد بهنجار بودهاند پیشنهاد میشود پژوهشی مشابه برای گروههای بالینی نیز صورت گیرد .در پایان
انجام مطالعات دقیقتر علی دربارۀ رابطۀ بین راهبردهای نظمجویی هیجان شناختی و اختاللهای هیجانی نیز توصیه میگردد .درنهایت،
بررسی سایر همبستههای شخصیتی ،شناختی ،هیجانی و رفتاری همراه با راهبردهای نظمجویی هیجان و همجوشی فکر و عمل در
زمینۀروانبیاشتهایی میتواند به یافتههای نوین در این حیطه منجر شود.
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