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Abstract
Introduction: In recent years, the eating disorder as a psychosocial disorder has increased dramatically and
this disorder has an important role in reduction of physical and mental health. This research aimed to
predicting of nursing students’ eating disorder based on alexithymia, coping styles and cognitive emotion
regulation.
Methods: This study was a descriptive from correlational type. The research population was the nursing
students’ of Islamic Azad University of Ahvaz branch in 2017-18 years which from them 210 student (29
man and 181 woman) were selected by stratified randomly sampling method. All of them completed the
questionnaires of eating disorder, alexithymia, coping styles and cognitive emotion regulation. Data was
analyzed with using SPSS-21 and by Pearson correlation and multiple regression with enter model methods.
Results: The findings showed that alexithymia (r = 0.173), avoid-focused coping style (r = 0.198) and
negative cognitive emotion regulation strategies (r = 0.465) had a significantly positive relationship with
nursing students’ eating disorder and problem-focused coping style (r = -0.376) and positive cognitive
emotion regulation strategies (r = -0.541) had a significantly negative relationship with nursing students’
eating disorder. Also, the variables of positive cognitive emotion regulation strategies, negative cognitive
emotion regulation strategies and problem-focused coping style significantly could predict 45.5 percent of
variance of nursing students’ eating disorder that in this prediction the share of positive cognitive emotion
regulation strategies was higher than other variables (P < 0.05).
Conclusions: The results indicate the role and importance of the variables of positive and negative cognitive
emotion regulation strategies and problem-focused coping style in predicting nursing students’ eating
disorder. Therefore counselors and therapists should pay attention to the signs of mentioned variables and
based on design and implement appropriate programs to decrease the nursing student’s eating disorder.
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مقدمه :در سالهای اخیر اختالل خوردن یهعنوان یک اختالل روانی-اجتماعی افزایش چشمگیری داشته و این اختالل نقش مهمی در
افت سالمت جسمی و روانی دارد .این پژوهش با هدف پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی،
سبکهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال
تحصیلی  0331-31بودند که از میان آنان  201دانشجو ( 23مرد و  000زن) با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .همه
آنها پرسشنامههای اختالل خوردن ،ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS-21و با روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهشیوه گامبهگام تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که ناگویی هیجانی ( ،)r = 1/013سبک مقابله اجتنابمدار ( )r = 1/030و راهبردهای منفی تنظیم شناختی
هیجان ( )r = 1/511با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار مثبت و سبک مقابله مسالهمدار ( )r = -1/311و راهبردهای
مثبت تنظیم شناختی هیجان ( )r = -1/150با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار منفی داشتند .همچنین متغیرهای
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله مسالهمدار بهطورمعناداری توانستند
 51/1درصد از تغییرات اختالل خوردن دانشجویان پرستاری را پیشبینی کنند که در این پیشبینی سهم راهبردهای مثبت تنظیم
شناختی هیجان بیشتر از سایر متغیرها بود (.)P > 1/11
نتیجه گیری :نتایج حاکی از نقش و اهمیت متغیرهای راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله مسالهمدار در
پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری بود .بنابراین مشاوران و درمانگران باید به نشانههای متغیرهای مذکور توجه کرده و بر
اساس آنها برنامههای مناسبی برای کاهش اختالل خوردن دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا کنند.
واژگان کلیدی :اختالل خوردن ،دانشجویان پرستاری ،ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای ،تنظیم شناختی هیجان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
رفتارها و نگرشهای نادرست خوردن است که بهصورت یک زنجیره
اختالل در غذا خوردن میباشد [ .]2ویژگیهای بارز اختالل خوردن
شامل خود محرومسازی غذایی مانند مصرف خیلی کم غذاهایی که
بدن به آنها نیاز دارد ،وسواس فکر کردن در مورد غذا و کالری آن،
پرخوری تا حد بیمار شدن و داشتن اعتقادات غیرواقعی در مورد وزن
و غذا خوردن میباشد [ .]3افراد مبتال به اختالل خوردن دیگران را

محیط کاری پرستاران به دلیل فشارها و استرسهای شغلی زیاد بر
عادات و رژیم غذایی آنان تأثیر منفی دارد و عادات و رژیم غذایی
نامناسب عموماً باعث افزایش وزن و چاقی پرستاران میشود [ .]0در
سالهای اخیر رفتارها و نگرشهای نادرست درباره خوردن بهطور
چشمگیری رو به افزایش میباشد که نقش مهمی در کاهش سالمت
جسمی و روانی دارند .اختالل خوردن ( )Eating disorderبهمعنای
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کاهش دهد .سبکهای اجتنابمدار راهبردهایی را دربرمیگیرند که در
آن فرد بیشتر به دنبال فرار یا اجتناب از موقعیت استرسزا میباشد
[ .]01نتایج پژوهشها درباره رابطه سبکهای مقابلهای و اختالل
خوردن متناقض میباشند [ .]21-00 ,05برای مثال  Kirschضمن
پژوهشی درباره نقش میانجی سبکهای مقابلهای در رابطه بین تصویر
بدن و اختاللهای خوردن در سه مرحله قبل از ورود به دانشگاه،
پایانترم اول و پایان سال اول گزارش کرد که بین راهبرد مقابله
مسالهمدار با اختاللهای خوردن در هر سه مرحله رابطه معنادار
معکوس ،بین راهبرد هیجانمدار با اختاللهای خوردن در هر سه
مرحله رابطه معنادار مستقیم و بین راهبرد اجتنابمدار با اختاللهای
خوردن در دو مرحله پایانترم اول و پایان سال اول رابطه معنادار
مستقیم وجود داشت ،اما بین راهبرد اجتنابمدار با اختاللهای خوردن
در مرحله قبل از ورود به دانشگاه رابطه معناداری وجود نداشت [.]00
همچنین کچویی و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
سبکهای مسالهمدار هیجانمدار با اختالل خوردن دانشجویان رابطه
مثبت و معنادار داشتند [ .]03در پژوهشی دیگر اصغری و همکاران
گزارش کردند که سبک هیجانمدار با بیاشتهایی و پراشتهایی عصبی
رابطه مثبت و معنادار و سبک مسالهمدار با بیاشتهایی و پراشتهایی
عصبی رابطه منفی و معنادار داشت [.]21
یکی دیگر از عوامل مرتبط با اختالل خوردن ،تنظیم شناختی هیجان
( )Cognitive Emotion Regulationمیباشد [ .]20تنظیم هیجان
به اعمالی اطالق میشود که بهمنظور تغییر یا تعدیل تجربه هیجانی،
ابراز هیجانی و شدت و یا نوع تجارب هیجانی به کار میرود [ .]22مدل
تنظیم شناختی هیجان یکی از مهمترین مدلهای هیجان است که به
کمک راهبردها و فرایندهای شناختی انجام میشود .فرایندهای
شناختی به افراد کمک میکنند تا هیجانهای خود را تنظیم نمایند
[ .]23تنظیم شناختی هیجان به تمامی راهبردهای شناختی اطالق
میشوند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرسزا و اتفاقات
ناگوار میباشند [ .]25همچنین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به
نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیبزا اطالق
میشود و بهطور کلی این راهبردها به دو طبقه راهبردهای مثبت و
منفی تنظیم شناختی هیجان تقسیم میشوند [ .]21راهبردهای مثبت،
راهبردهای سازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا هستند و منجر به
بهبود عزت نفس ،صالحیتهای اجتماعی و غیره میشوند که شامل
پذیرش ،توجه مجدد به برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد
مثبت و اتخاذ دیدگاه میباشند .در مقابل راهبردهای منفی ،راهبردهای
ناسازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا هستند و منجر به استرس،
افسردگی و سایر آسیبهای روانی میشوند که شامل سرزنش خود،
سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و فاجعهآمیزپنداری میباشند [.]21
نتایج پژوهشها حاکی از رابطه معنادار بین تنظیم شناختی هیجان و
اختالل خوردن میباشند [ .]20 ,21 ,20برای مثال  Micantiو
همکاران ضمن پژوهشی گزارش کردند که بین مشکالت تنظیم هیجان
و اختالل خوردن رابطه معنادار مستقیم وجود داشت [MacVie .]20
ضمن پژوهشی درباره رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و عالئم اختالل
خوردن به این نتیجه رسیدند که راهبردهای مثبت تنظیم هیجان با
عالئم اختالل خوردن همبستگی منفی و راهبردهای منفی تنظیم
هیجان با عالئم اختالل خوردن همبستگی مثبت داشت [ .]21همچنین

بهصورت سلسله مراتبی درجهبندی میکنند .به عبارت دیگر آنان افراد
دارای تناسب اندام و جذاب را در باال و افراد زشت و چاق را در پایین
سلسله مراتب قرار میدهند [ .]5از دیدگاه روانشناختی اختالل خوردن
در افرادی ایجاد میشود که از آشوب و عذاب درونی رنج میبرند و
دلمشغولی آنها مسائل جسمانی است و برای احساس آرامش به غذا
رومیآورند [.]1
اختالل خوردن دارای خصوصیات بارزی از جمله مختل شدن رفتارهای
متعادل تغذیهای و اختالل بارز در افکار خود نسبت به غذا و خود
میباشد که معمولترین آنها هرزهخواری ،اختالل نشخوار ،اختالل
پرخوری ،بیاشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی میباشند [.]1
متغیرهای روانشناختی مثبت و منفی زیادی با اختاللهای خوردن
مرتبط هستند که یکی از آنها ناگویی هیجانی ()Alexithymia
میباشد [ .]1ناگویی هیجانی نوعی نارسایی خلقی است که باعث ناتوانی
در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانها میشود و این
افراد در شناسایی صحیح هیجانها از چهره دیگران مشکل دارند و
ظرفیت آنها برای همدردی با حالتهای هیجانی دیگران محدود است
[ .]0ناگویی هیجانی دارای دو جنبه شناختی (بهمعنای ناتوانی در
شناسایی ،فهم و تفسیر احساسات) و عاطفی (بهمعنای ناتوانی در
پاسخدهی و ابراز احساسات) است [ .]3همچنین افراد مبتال به ناگویی
هیجانی تهییجهای بدنی نابهنجار را بزرگ میکنند ،نشانههای بدنی
انگیختگی هیجانی را بد تفسیر میکنند و درماندگی هیجانی را از طریق
شکایتهای بدنی نشان میدهند [ .]01نتایج پژوهشها حاکی از رابطه
معنادار مثبت بین ناگویی هیجانی و اختالل خوردن میباشد [-00 ,1
 .]03برای مثال  Westwoodو همکاران ضمن پژوهشی گزارش کردند
که ناگویی هیجانی و اختاللهای خوردن رابطه معنادار منفی داشتند
[ .]00همچنین خدابخش و کیانی ضمن بررسی نقش واسطهای
مشکالت تنظیم هیجان در رابطه ناگویی خلقی با رفتارهای خوردن
آشفته به این نتیجه رسیدند که بین مشکالت تنظیم هیجان ،ناگویی
خلقی و رفتارهای خوردن آشفته همبستگی مثبت و معناداری وجود
داشت [.]02
یکی دیگر از عوامل مرتبط با اختالل خوردن ،سبکهای مقابلهای
( )Coping stylesمیباشد [ .]05چگونگی واکنش نسبت به
رویدادهای استرسزا اساساً به نحوه تفسیر و ارزیابی افراد از آن رویدادها
بستگی دارد .افراد در همه سنین با استرس مواجه میشوند و با توجه
به نامطلوب بودن آنها سعی در انجام فعالیتهایی با هدف کاهش
استرس میکنند که به مجموعه روشها و فعالیتها مقابله گفته میشود
[ .]01سبکهای مقابلهای بهعنوان کوششهای شناختی و رفتاری به
منظور افزایش کنترل و اداره موقعیتهای تنشزا ،تطابق فرد با محیط
و یا تالشهایی برای پیشگیری از پیامدهای منفی شرایط استرسزا
تعریف میشوند [ .]01بهطور کلی سه سبک مقابله اصلی شامل
سبکهای مقابله مسالهمدار ،هیجانمدار و اجتنابمدار وجود دارد.
سبکهای مسالهمدار راهبردهایی را دربرمیگیرند که در آنها فرد به
جستجوی اطالعات بیشتر درباره مساله ،تغییر ساختار مساله از نظر
شناختی ،محاسبات و اولویت دادن به حل مساله میپردازد .سبکهای
هیجانمدار راهبردهایی را دربرمیگیرند که در آن فرد به جای حل
مساله تالش میکند تا احساسات ناخوشایند خویش را از طریق
عصبانیت ،ناراحتی ،گریه کردن ،عیبجویی ،اشتغال ذهنی و غیره
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خوردن ،ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان
را تکمیل کردند.
پرسشنامه اختالل خوردن ،این پرسشنامه توسط  Garnerو همکاران
ساخته شد .این ابزار دارای  21گویه که با استفاده از مقیاس شش
درجهای لیکرت (=1برای گزینههای هرگز ،بهندرت و گاهی اوقات،
=0اغلب اوقات=2 ،معموالً و  =3همیشه) نمرهگذاری میشود و نمره این
ابزار با مجموع نمره گویهها بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  1تا
 10میباشد و نمره باالتر بهمعنای اختالل خوردن بیشتر است .روایی
سازه ابزار تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  1/12گزارش شد
[ .]23همچنین شایقیان و وفایی پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 1/11گزارش کردند [ .]31در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ
 1/11بدست آمد.
پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو :پرسشنامه ناگویی خلقی Toronto
توسط  Bagbyو همکاران ساخته شد .این ابزار دارای  21گویه است
که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت ( = 0کامالً مخالف تا = 1
کامالً موافق) نمرهگذاری میشود و نمره ابزار با مجموع نمره گویهها
بدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  21تا  011میباشد و نمره باالتر
بهمعنای ناگویی خلقی بیشتر میباشد .روایی محتوایی ابزار تأیید و
پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  1/02گزارش شد [ .]30همچنین
بشارت پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  1/01گزارش کرد [.]32
در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ  1/03بدست آمد.
پرسشنامه سبکهای مقابلهای ،پرسشنامه سبکهای مقابلهای توسط
 Endler & Parkerساخته شد .این ابزار دارای  50گویه و شامل سه
بعد سبک مسالهمدار ،هیجانمدار و اجتنابمدار (هر سبک  01گویه)
است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=0هرگز تا =1خیلی
زیاد) نمرهگذاری میشود و نمره ابعاد با مجموع نمره گویههای آن بعد
بدست میآید ،لذا دامنه نمرات هر بعد بین  01تا  01میباشد و نمره
باالتر بهمعنای بیشتر داشتن آن سبک میباشد .روایی صوری و روایی
سازه ابزار تأیید و پایایی سبکهای مسالهمدار ،هیجانمدار و
اجتنابمدار با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  1/02 ،1/32و 1/01
گزارش شد [ .]05همچنین قریشیراد پایایی سبکهای مذکور را با
روش آلفای کرونباخ بهترتیب  1/03 ،1/01و  1/11گزارش کرد [.]33
در این مطالعه پایایی ابعاد سبکهای مذکور با روش آلفای کرونباخ
بهترتیب  1/01 ،1/03و  1/13بدست آمد.
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ،پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
توسط  Garnefskiو همکاران ساخته شد .این ابزار دارای  31گویه و
شامل دو بعد راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان ( 21گویه) و
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان ( 01گویه) است که با استفاده
از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=0تقریباً هرگز تا =1تقریباً همیشه)
نمرهگذاری میشود و نمره ابعاد با مجموع نمره گویههای آن بعد بدست
میآید ،لذا دامنه نمرات بعد راهبردهای مثبت بین  21تا  011و بعد
راهبردهای منفی بین  01تا  01میباشد و نمره باالتر بهمعنای بیشتر
داشتن آن راهبرد میباشد .روایی ابزار با روش تحیلی عاملی تأیید و
پایایی راهبردهای مثبت و منفی با روش آلفای کرونباخ بهترتیب 1/30
و  1/01گزارش شد [ .]35همچنین شریفی باستان و همکاران پایایی
ابعاد مذکور را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  1/03و  1/01گزارش

فیروزی ضمن پژوهشی گزارش کرد که سبکهای دلبستگی ناایمن،
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و نگرانی درباره تصویر بدن با
نشانههای اختالل خوردن رابطه مثبت و معنادار و دلبستگی ایمن و
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با نشانههای اختالل خوردن
رابطه منفی و معنادار داشت [.]20
اختالل خوردن جزء اختاللهای روانپزشکی است که ریشه در مسائل
روانی ،اجتماعی و فرهنگی دارد .از سوی دیگر اختالل خوردن
سندرمهایی مربوط به غذا ،وزن بدن و الگوهای نامناسب خوردن هستند
که میتوانند منجر به تهدید زندگی از نظر پزشکی و تغذیهای شوند.
همچنین دانشجویان پرستاری در آیندهای نزدیک مسئول حفظ و
ارتقای سالمت بیماران میباشند ،پس ابتدا باید خود از سالمت جسمی
و روانی مناسبی برخوردار باشند .زیرا تا زمانی که افراد دچار اختالل
باشند ،نمیتوانند به نحو مناسبی وظایف خود را انجام دهند .در نتیجه
بررسی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری که نقش مهمی در سالمت
آنها دارد ،اهمیت مضاعفی دارد .عالوه بر آن شناسایی عوامل مرتبط با
اختالل خوردن ،میتواند به طراحی برنامههایی برای کاهش اختالل
خوردن کمک شایانی کند .با توجه به اینکه ناگویی هیجانی ،سبکهای
مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان با اختالل خوردن مرتبط هستند و
نتایج پژوهشها در زمینه ارتباط سبکهای مقابلهای با اختالل خوردن
متناقض میباشند و پژوهشهای اندکی در زمینه ارتباط تنظیم
شناختی هیجان با اختالل خوردن انجام شده است ،این پژوهش با هدف
پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی
هیجانی ،سبکهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.

روش کار
طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش دانشجویان
پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 0331-31
بودند .حجم جامعه پژوهش  315نفر ( 12مرد و  322زن) بود که بر
اساس فرمول کوکران حجم نمونه  031نفر برآورد شد که در این
پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه 201 ،نفر با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای بر اساس جنسیت ( 23مرد و  000زن) انتخاب شدند.
در این روش نمونهگیری پس از تهیه لیست دانشجویان پرستاری به
تفکیک جنسیت ،به همان نسبت دانشجویان مرد و زن با روش تصادفی
انتخاب شدند .نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تصویب
پایاننامه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و هماهنگی با معاون
پژوهشی دانشگاه از وی اجازه پژوهش در دانشکده پرستاری و مامایی
گرفته شد ،سپس به دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه و لیست
دانشجویان پرستاری تهیه و از میان آنان  201نفر از هر دو جنس به
روش تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در نهایت از نمونهها
خواسته شد ضمن امضای رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش،
پرسشنامهها را مطالعه کرده و صادقانه به آنها پاسخ دهند .مالکهای
ورود به مطالعه شامل بومی بودن ،نداشتن مشروطی در ترمهای گذشته،
عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم رخدادهای تنشزا در چهار ماه
گذشته و مالکهای خروج از مطالعه شامل عدم امضای رضایتنامه
شرکت در پژوهش ،عدم تمایل به همکاری و تکمیل پرسشنامهها به
صورت ناقص یا نامعتبر بود .برای جمعآوری دادهها دانشجویان
پرستاری عالوه بر ویژگیهای دموگرافیک ،پرسشنامههای اختالل
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امیرفخرایی و همکاران

و در سطح استنباطی از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه بهشیوه گامبهگام استفاده شد.

کردند [ .]31در این مطالعه پایایی ابعاد مذکور با روش آلفای کرونباخ
بهترتیب  1/01و  1/05بدست آمد.
مالحظات اخالقی پژوهش شامل بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن
اطالعات شخصی ،آزاد بودن آزمودنیها جهت شرکت در پژوهش،
تحلیل دادهها به صورت کلی و اطالع دادن نتیجه پژوهش به آنان بود.
دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با رمافزار  SPSS-21در سطح
معناداری  P > 1/11تحلیل شدند .برای این منظور در سطح توصیفی
از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها

یافتهها
در این پژوهش  201دانشجوی پرستاری با میانگین سنی
 20/13±1/33سال حضور داشتند که ویژگیهای دموگرافیک آنان در
جدول  0ارائه شد.

جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری به تفکیک وضعیتهای جنسیت ،تأهل و سال تحصیلی
طبقات

درصد فراوانی

فراوانی

وضعیت جنسیت
مرد
زن

23

03/00%

000

01/03%

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد

31

01/11%

011

03/33%

وضعیت سال تحصیلی
سال اول

53

21/50%

سال دوم

13

20/01%

سال سوم

11

30/31%

سال چهارم

50

03/12%

مقدار متغیرهای ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای ،تنظیم شناختی
هیجان و اختالل خوردن در جدول  2ارائه شد.

در جدول  0ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری بر اساس
وضعیتهای جنسیت ،تأهل و سال تحصیلی قابل مشاهده است.
شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار و بیشترین
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

ناگویی هیجانی

55/113

1/010

21

13

متغیرهای پژوهش
سبک مسالهمدار

12/051

0/103

20

11

سبک هیجانمدار

31/111

1/011

23

11

سبک اجتنابمدار

53/532

1/110

23

10

راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان

11/130

3/251

20

31

راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان

50/111

1/203

21

15

اختالل خوردن

33/235

1/032

3

11

تنظیم شناختی هیجان و اختالل خوردن دانشجویان پرستاری از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شد.

در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای ناگویی هیجانی ،سبکهای
مقابلهای ،تنظیم شناختی هیجان و اختالل خوردن قابل مشاهده است.
برای بررسی رابطه متغیرهای ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای،

جدول  :3ماتریس همبستگی ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای ،تنظیم شناختی هیجان و اختالل خوردن در دانشجویان پرستاری
1

متغیرهای پژوهش

3

2

5
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 .3سبک هیجانمدار
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1/013
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-1/311
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**-1/150
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 .6راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان
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-1/005
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0
0
**

0
**1/511

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،6بهمن و اسفند 7931

طبق نتایج جدول  ،3ناگویی هیجانی ( ،)r = 1/013سبک مقابله
اجتنابمدار ( )r = 1/030و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان
( )r = 1/511با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار
مثبت و سبک مقابله مسالهمدار ( )r = -1/311و راهبردهای مثبت
تنظیم شناختی هیجان ( )r = -1/150با اختالل خوردن دانشجویان
پرستاری رابطه معنادار منفی داشتند ( .)P > 1/11رابطه سایر متغیرها
در جدول  3قابل مشاهده است .پیش از تحلیل دادهها با روش رگرسیون
چندگانه ،پیشفرضهای آن بررسی شد که نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها معنادار نبود ،لذا فرض نرمال بودن

تأیید شد .مقدار عامل تورم واریانس برابر با  0/235بود که از  01فاصله
زیادی داشت ،بنابراین فرض همخطی چندگانه رد شد .مقدار دوربین-
واتسون برابر  0/003بود که از  1و  5فاصله زیادی داشت ،بنابراین فرض
همبستگی باقیماندهها نیز رد شد .بنابراین پیشفرضهای استفاده از
رگرسیون چندگانه وجود دارد .برای پیشبینی اختالل خوردن
دانشجویان پرستاری بر اساس ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای،
تنظیم شناختی هیجان از رگرسیون چندگانه بهشیوه گامبهگام استفاده
شد که نتایج آن در جدول  5ارائه شد.

جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بهشیوه گامبهگام برای پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری
تغییر R2

R
1/150

R
1/232

تغییر F

1/232

15/110

df1
0

df2
210

1/110

2

راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان
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راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله مسالهمدار

1/111

1/511

1/111

00/022

0

211
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مدل

متغیرهای پیشبین

1

راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان

2

معناداری

کیانی [ ]02و خدابخش و کیانی [ ]03همسو بود .برای مثال Pinna
و همکاران ضمن پژوهشی گزارش کردند که ناگویی هیجانی با
اختاللهای خوردن رابطه معنادار مستقیم داشت [ .]1در پژوهشی دیگر
خدابخش و کیانی گزارش کردند که ناگویی هیجان با رفتارهای اختالل
خوردن همبستگی مثبت و معنادار داشت [ .]03در تبیین این یافته بر
مبنای نظر  Berthozو همکاران [ ]23میتوان گفت افراد دارای ناگویی
خلقی دارای مشکالتی در تحمل کردن و تنظیم برانگیختگیهای دارند.
همچنین به لحاظ نظری وجود نقایصی در افراد دارای ناگویی خلقی در
حوزه شناسایی و توصیف هیجانها میتواند مانع کنارآمدن آنها با
حالتهای عاطفی نامطلوبی باشد که تجربه میکنند .در نتیجه
رفتارهای خوردن بهعنوان کارکرد تنظیم عواطف به آنها کمک میکند.
در نتیجه با توجه به اینکه افراد دارای ناگویی خلقی دارای مشکالت
تنظیم هیجان هستند ،آنها توانایی آرامش بخشیدن و مدیریت
هیجانها را به دلیل عدم آگاهی از هیجانها ندارند و به همین دلیل با
افزایش ناگویی خلقی میزان اختالل خوردن افزایش مییابد.
همچنین نتایج نشان داد که سبک مسالهمدار با اختالل خوردن
دانشجویان پرستاری رابطه معنادار منفی و سبک هیجانمدار با اختالل
خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار مثبت داشتند ،اما سبک
اجتنابمدار با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معناداری
نداشت که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای Wonderlich-
 ،]00[ Kirsch ،]05[ Tierney & VanderWalکچویی و همکاران
[ ]03و اصغری و همکاران [ ]21از جهاتی همسو و از جهاتی ناهمسو
بود .برای مثال  Kirschضمن پژوهشی گزارش کرد که بین راهبرد
مقابله مسالهمدار با اختاللهای خوردن رابطه معنادار معکوس ،بین
راهبرد هیجانمدار با اختاللهای خوردن رابطه معنادار مستقیم و بین
راهبرد اجتنابمدار با اختاللهای خوردن وجود داشت ،اما بین راهبرد
اجتنابمدار با اختاللهای خوردن رابطه معناداری وجود نداشت [.]00
همچنین کچویی و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
سبکهای مسالهمدار و هیجانمدار با اختالل خوردن دانشجویان رابطه
مثبت و معنادار داشتند [ .]03در پژوهشی دیگر اصغری و همکاران
گزارش کردند که سبک هیجانمدار با بیاشتهایی و پراشتهایی عصبی
رابطه مثبت و معنادار و سبک مسالهمدار با بیاشتهایی و پراشتهایی

طبق نتایج جدول  ،5در مدل اول ابتدا متغیر راهبردهای مثبت تنظیم
شناختی هیجان وارد معادله شد .ضریب همبستگی این متغیر با اختالل
خوردن  1/150است و این متغیر توانست  23/2درصد از تغییرات
اختالل خوردن دانشجویان پرستاری را پیشبینی کند (> 1/110
 .)R2 = 1/ 232،Pدر مدل دوم پس از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان ،متغیر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان وارد معادله و
ضریب همبستگی این دو متغیر با اختالل خوردن  1/123شد و
توانستند  33/1درصد از تغییرات اختالل خوردن دانشجویان پرستاری
را پیشبینی کند ( .)R2 = 1/331،P > 1/110متغیر راهبردهای منفی
تنظیم شناختی هیجان توانست  01/3درصد توانایی پیشبینی را
افزایش دهد .در مدل سوم پس از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم
شناختی هیجان ،متغیر سبک مقابله مسالهمدار وارد معادله و ضریب
همبستگی این سه متغیر با اختالل خوردن  1/111شد و توانستند
 51/1درصد از تغییرات اختالل خوردن دانشجویان پرستاری را
پیشبینی کند ( .)R2 = 1/511،P > 1/110متغیر سبک مقابله
مسالهمدار توانست  1درصد توانایی پیشبینی را افزایش دهد.

بحث
این پژوهش با هدف پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری بر
اساس ناگویی هیجانی ،سبکهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجان
انجام شد .یافتهها نشان داد ناگویی هیجانی ،سبک مقابله اجتنابمدار
و راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان با اختالل خوردن
دانشجویان پرستاری رابطه معنادار مثبت و سبک مقابله مسالهمدار و
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با اختالل خوردن دانشجویان
پرستاری رابطه معنادار منفی داشتند .همچنین متغیرهای راهبردهای
مثبت تنظیم شناختی هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم شناختی
هیجان و سبک مقابله مسالهمدار بهطورمعناداری توانستند اختالل
خوردن دانشجویان پرستاری را پیشبینی کنند که سهم راهبردهای
مثبت تنظیم شناختی هیجان بیشتر از سایر متغیرها بود .نتایج نشان
داد که ناگویی هیجانی با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه
معنادار مثبت داشتند که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
 Pinnaو همکاران [ Westwood ،]1و همکاران [ ،]00خدابخش و

05

امیرفخرایی و همکاران

افزایش راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان میزان اختالل خوردن
افزایش و بالطبع با افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان
میزان اختالل خوردن کاهش مییابد.
عالوه بر آن نتایج نشان داد که راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مقابله
مسالهمدار توانایی پیشبینی معنادار اختالل خوردن دانشجویان
پرستاری را داشتند .در تبیین توانمند بودن راهبردهای مثبت تنظیم
شناختی هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک
مقابله مسالهمدار در پیشبینی اختالل خوردن دانشجویان پرستاری
میتوان گفت افرادی که از راهبردهای سازگار در مقابله با رویدادهای
تنشزا استفاده میکنند و عزت نفس و صالحیتهای اجتماعی باالیی
دارند (افراد دارای راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان) ،یا افرادی
که از راهبردهای ناسازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا استفاده
نمیکنند و دچار استرس ،افسردگی و سایر آسیبهای روانی نیستند
(افراد فاقد راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان) و یا افرادی که
در مسائل و مشکالت به جستجوی اطالعات بیشتر درباره مساله ،تغییر
ساختار مساله از نظر شناختی ،محاسبات و اولویت دادن به حل مساله
میپردازند (افراد دارای سبک مقابله مسالهمدار) توانایی بیشتری برای
حل مسائل و مشکالت دارند ،کمتر دچار درماندگی هیجانی میشوند،
کمتر دچار استرس ،افسردگی و سایر آسیبهای روانی میشوند ،به
خوبی بر شرایط استرسزا فائق میآیند ،عزت نفس باالتری دارند و از
زندگی خود احساس رضایت باالتری دارند که همه این عوامل باعث
کاهش اختالل خوردن میشوند .در نتیجه متغیرهای راهبردهای مثبت
تنظیم شناختی هیجان ،راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و
سبک مقابله مسالهمدار توانایی پیشبینی معنادار اختالل خوردن
دانشجویان پرستاری را دارند.
نخستین محدودیت پژوهش تعداد زیاد گویههای پرسشنامهها بود که
این امر ممکن است باعث خستگی آزمودنیها و کاهش دقت آنها در
هنگام تکمیل کردن پرسشنامهها شود .محدودیت دیگر استفاده از
ابزارهای خودگزارشدهی بود که در چنین ابزارهایی ممکن است افراد
خویشتننگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه به گویهها پاسخ ندهند.
در این پژوهش برای کاهش مقدار خطا به آزمودنیها فرصت کافی برای
تکمیل کردن پرسشنامهها داده شد و به آنان توضیح داده شد که
گویهها پاسخ صحیح و غلط ندارند و بهترین پاسخ ،پاسخی است که
گویای وضعیت واقعی آنها باشد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
از مصاحبههای ساختاریافته و یا نیمهساختاریافته برای جمعآوری
دادهها استفاده شود .همچنین انجام این پژوهش در دانشجویان
پرستاری و حتی پرستاران سایر شهرها و مقایسه نتایج آنها با نتایج این
پژوهش و اقدام به طراحی برنامههایی برای کاهش اختالل خوردن
دانشجویان پرستاری میتواند پیشنهاد مناسبی باشد.

عصبی رابطه منفی و معنادار داشت [ .]21در تبیین این یافتهها بر
مبنای نظر  ]01[ Eludoyinمیتوان گفت سبک مسالهمدار
راهبردهایی را دربرمیگیرد که در آنها فرد به جستجوی اطالعات بیشتر
درباره مساله ،تغییر ساختار مساله از نظر شناختی ،محاسبات و اولویت
دادن به حل مساله میپردازد که این عوامل ابتدا باعث میشوند افراد
در مقابله با رویدادهای تنشزا بهطور موثری برخورد نمایند و در نهایت
باعث میشوند با افزایش سبک مسالهمدار میزان اختالل خوردن کاهش
یابد .همچنین سبک هیجانمدار راهبردهایی را دربرمیگیرند که در
آنها فرد به جای حل مساله تالش میکند تا احساسات ناخوشایند
خویش را از طریق عصبانیت ،ناراحتی ،گریه کردن ،عیبجویی ،اشتغال
ذهنی و غیره کاهش دهد و سبک هیجانمدار معموالً در کوتاهمدت
مؤثر است ،اما در بلندمدت غیرموثر میباشد ،لذا این عوامل باعث
میشوند که با افزایش سبک هیجانمدار تغییر معناداری در میزان
اختالل خوردن بوجود نیاید .عالوه بر آن سبک اجتنابمدار راهبردهایی
را دربرمیگیرند که در آن فرد بیشتر به دنبال فرار یا اجتناب از موقعیت
استرسزا میباشد و به رفتارهای ناهنجار از جمله خوردن روی میآورند
که این عوامل باعث میشوند با افزایش سبک اجتنابمدار میزان اختالل
خوردن افزایش یابد.
نتایج دیگر نشان داد که راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با
اختالل خوردن دانشجویان پرستاری رابطه معنادار منفی و راهبردهای
منفی تنظیم شناختی هیجان با اختالل خوردن دانشجویان پرستاری
رابطه معنادار مثبت داشتند که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای
 Micantiو همکاران [ ]21[ MacVie ،]20و فیروزی [ ]20همسو
بود .برای مثال  Micantiو همکاران ضمن پژوهشی گزارش کردند که
بین مشکالت تنظیم هیجان و اختالل خوردن رابطه معنادار مستقیم
وجود داشت [.]20
در پژوهشی دیگر فیروزی گزارش کرد که راهبردهای منفی تنظیم
شناختی هیجان با نشانههای اختالل خوردن رابطه مثبت و معنادار و
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با نشانههای اختالل خوردن
رابطه منفی و معنادار داشت [ .]20در تبیین این یافتهها میتوان گفت
همانطور که  Diedrichو همکاران [ ]21مطرح کردند راهبردهای
مثبت ،راهبردهای سازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا هستند که
منجر به بهبود عزت نفس ،صالحیتهای اجتماعی و غیره میشوند ،در
مقابل راهبردهای منفی ،راهبردهای ناسازگار در مقابله با رویدادهای
تنشزا هستند که منجر به استرس ،افسردگی ،سایر آسیبهای روانی
و غیره میشوند .همچنین راهبردهای مثبت با شاخصهای سالمت
روان و کیفیت زندگی رابطه مثبت دارد و راهبردهای منفی با
شاخصهای نشانههای بدنی ،افسردگی و استرس رابطه مثبت دارد.
بنابراین میتوان انتظار داشت راهبردهای مثبت با اختالل خوردن رابطه
منفی و راهبردهای منفی با اختالل خوردن رابطه مثبت داشته باشد.
تبیین دیگر بر مبنای نظر  ]31[ Mennin & Farachاینکه استفاده
از راهبردهای منفی با عدم مدیریت صحیح هیجانها در برابر رویدادهای
روزمره زندگی مرتبط هستند و باعث ایجاد نشانهها یا بروز اختاللهای
درون نمود از قبیل افسردگی و اضطراب میشوند .به عبارت دیگر
سوگیری در تعبیر و تفسیر رویدادهای محیط اجتماعی منجر به ایجاد
فرضیههای اشتباه درباره خود و محیط اجتماعی میشود که این امر
ارزیابی منفی از موقعیتهای اجتماعی را به دنبال دارد .در نتیجه با
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 بنابراین نتایج حاکی از اهمیت راهبردهای مثبت و.پرستاری داشتند
منفی تنظیم شناختی هیجان و سبک مسالهمدار در پیشبینی اختالل
 در نتیجه مسئوالن و برنامهریزان برای.خوردن دانشجویان پرستاری بود
دانشجویان پرستاری و پرستاران آینده میتوانند بر اساس نتایج این
پژوهش و پژوهشهای مشابه برنامههایی برای کاهش اختالل خوردن
 همچنین مشاوران و.دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا نمایند
درمانگران میتوانند از طریق کارگاههای آموزشی برای کاهش اختالل
خوردن دانشجویان پرستاری میزان راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان و سبک مقابله مسالهمدار آنها را افزایش و میزان راهبردهای
.منفی تنظیم شناختی هیجان آنان را کاهش دهند
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