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Abstract  
Introduction: The high prevalence of emotional eating in obese women indicates the importance of 
the role of emotional eating in their weight gain. The aim of the present study is to explain the role of 
emotional eating in the lived experiences of young obese Iranian women.
Methods: This study was performed by qualitative method with hermeneutic phenomenological 
approach. Participants in this study were 17 young women living in Kermanshah or Karaj. These 
participants had emotional eating and a body mass index of 30 or higher. They were selected using 
purposive sampling method with maximum diversity approach. Data were collected through in-depth 
individual and face- to- face interviews and analyzed using the seven-step method of  Dickelman et 
al.
Results: In the analysis of participants' lived experiences; A major theme called the " compromising 
role "  was revealed, which showed. Emotional eating plays a compromising role in coping with 
life's sufferings and problems. This theme was formed by 9 sub themes, which are: avoiding of 
negative thoughts and emotions, relaxing negative emotions, relieving emotional hunger, symbol of 
self-compassion, invigorating role, healing role, in shelter of eating,  companion of feeling lonely, in 
search of food security.
Conclusions: The results of this study identified the instantaneous and transient functions that 
emotional eating had in the lives of participants. These functions in the formation of a cyclical pattern 
of behavior, namely; Frequent emotional eating, the main consequence of which is weight gain, play 
a key role and hinder the effectiveness of weight loss programs.
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چکیده
مقدمــه: شــیوع بــاالی خــوردن هیجانــی در زنــان فــزون وزن، بیانگــر اهمیــت نقــش خــوردن هیجانــی در افزایــش وزن آنهاســت. هــدف 

مطالعــه کنونــی، تبییــن نقــش خــوردن هیجانــی در تجــارب زیســته زنــان جــوان فــزون وزن ایرانــی اســت.
روش کار: ایــن مطالعــه بــه روش کیفــی و بــا رویکــرد پدیــدار شناســی هرمنوتیــک انجــام شــد. مشــارکت کننــدگان در ایــن مطالعــه؛ 
17 زن جــوان ســاکن در شــهرهای کرمانشــاه یــا کــرج بودنــد کــه تجربــه خــوردن هیجانــی داشــتند و دارای نمایــه تــوده بدنــی 30 و 
باالتــر بودنــد. ایــن مشــارکت کننــدگان بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری هدفمنــد و بــا رویکــرد حداکثــر تنــوع انتخــاب شــدند. داده هــا از 
طریــق مصاحبــه هــای عمیــِق انفــرادی و چهــره بــه چهــره گــردآوری و بــا اســتفاده از روش هفــت مرحلــه ای Dickelman و همــکاران، 

تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: در تحلیــل تجــارب زیســته مشــارکت کننــدگان؛ مضمونــی اصلــی بــه نــام "نقــش سازشــی" آشــکارگردید، کــه نشــان مــی 
داد؛ خــوردن هیجانــی، نقشــی سازشــی در زندگــی آنهــا، بــرای کنارآمــدن بــا رنجهــا و مشــکالت زندگــی بــه عهــده دارد. ایــن مضمــون 
بوســیله 9 زیــر مضمــون، شــکل گرفــت کــه عبارتنــد از: اجتنــاب از افــکار و عواطــف منفــی، تســکین عواطــف منفــی، رفــع گرســنگی 
هیجانــی، نمــاد خــود شــفقتی، نقــش شــفا بخــش، نقــش نیــرو بخــش، در پنــاه خــوردن، همــدم احســاس تنهایــی و امنیــت جویــی غذایــی. 
نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش، کارکــرد هــای لحظــه ای و زود گــذری کــه خــوردن هیجانــی در زندگــی مشــارکت کننــدگان 
داشــت، را شناســایی کــرد. ایــن کارکــرد هــا در شــکل گیــری یــک الگــوی چرخــه ای رفتــاری یعنــی؛ خــوردن هیجانــی مکــرر کــه پیامــد 

اصلــی آن افزایــش وزن اســت، نقشــی کلیــدی دارنــد و مانــع اثربخشــی برنامــه هــای کاهــش وزن مــی شــوند. 
کلیدواژه ها: پدیدار شناسی، هرمنوتیک، خوردن هیجانی، فزون وزنی.

مقدمه
ــخ  ــوردن در پاس ــه خ ــش ب ــورت گرای ــه ص ــی ب ــوردن هیجان خ
بــه هیجانــات منفــی یــا اســترس تعریــف شــده اســت ]1[. طبــق 
ــت  ــر جه ــای مؤث ــد راهبرده ــه فاق ــرادی ک ــات؛ اف ــج مطالع نتای
پاســخ دهــی بــه آشــفتگی هــای هیجانــی خــود هســتند، بیشــتر 
بــه ســمت خــوردن هیجانــی روی مــی آورنــد و خــوردن هیجانــی 

بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای تنظیــم هیجانــات بــه کار گرفتــه 
مــی شــود ]2-3[. رفتــار خــوردن هیجانــی در افــراد دارای ســطوح 
مختلــف نمایــه تــوده بدنــی مشــاهده مــی شــود، ولــی نکتــه مهــم 
ــر اســت و  ــراد فــزون وزن زیادت ایــن اســت کــه؛ شــیوع آن در اف
خــوردن هیجانــی و فــزون وزنــی بــا هــم رابطــه مثبــت دارنــد ]4-
6[. بنابرایــن؛ در ســالهای اخیــر پژوهشــگران در تــالش بــوده انــد، 
فــزون وزنــی را از حــوزه خــوردن هیجانــی تبییــن و مدیریــت کنند 
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ــی  ــوردن هیجان ــد؛ خ ــتتد، دریابن ــاز داش ــن کار نی ــرای ای ]7[ و ب
ــرا  ــد؟ زی ــی کن ــل م ــه عم ــراد چگون ــات اف ــم هیجان ــرای تنظی ب
یافتــن پاســخ ایــن ســوال موجــب مــی شــد، برنامــه هــای کاهــش 
ــش  ــر پژوه ــه؛ اکث ــن رابط ــد. در ای ــی نماین ــری طراح وزن مؤث
ــک  ــر ی ــد، ه ــه ان ــن موضــوع پرداخت ــه بررســی ای ــه ب ــی ک های
ابعــاد محــدودی از کارکــرد هــای خــوردن هیجانــی بــرای تنظیــم 
هیجانــات را شناســایی نمــوده انــد و ایــن موضــوع آن چنــان کــه 
ــاز اســت؛ در یــک بســتر جامــع و عمیــق مــورد بررســی قــرار  نی
ــد؛  نگرفتــه اســت. در مجمــوع نتایــج پژوهــش هــا نشــان داده ان
افــراد از خــوردن هیجانــی بــرای اجتنــاب از هیجانــات منفــی یــا 
ســرکوب ایــن هیجانــات ]2-3، 8-11[، تســکین هیجانــات منفــی 
ــی ]10[ و  ــع گرســنگی هیجان ]12-14[، آرامــش ]9-10، 15[، رف
دریافــت لــذت ]9، 16[ اســتفاده مــی کننــد. همچنیــن، هنگامــی 
کــه افــراد احســاس تنهایــی و عــدم حمایــت مــی کننــد ]10-9، 
17-18[ یــا احســاس ناامنــی غذایــی دارنــد ]19-21[، از خــوردن 
ــد.  ــی نماین ــتفاده م ــرایط اس ــن ش ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب هیجان
نکتــه مهمــی کــه توجــه بــه آن ضــروری اســت، ایــن اســت کــه؛ 
ــه و عمیــق کارکردهــا و نقشــی کــه  ــرای شناســایی همــه جانب ب
ــرایط و  ــت؛ ش ــاز اس ــراد دارد، نی ــی اف ــی در زندگ ــوردن هیجان خ
موقعیــت هایــی کــه موجــب رفتــار خــوردن هیجانــی مــی شــود و 
چارچــوب تفاســیری کــه افــراد بــر اســاس آن بــه ایــن تجربــه معنا            
ــرای  ــی ب ــر اســاس آن مداخالت ــایی شــود و ب ــد، شناس ــی دهن م
ــه  ــه ب ــی ک ــرا مداخالت ــت کاهــش وزن طراحــی شــود. زی مدیری
ــا  ــراد از رویداده ــیرهای اف ــا و تفس ــی ه ــی معناده ــش اساس نق
ــی  ــی ب ــت روش ــن اس ــد، ممک ــی کنن ــه نم ــا توج ــت ه و موقعی
ــاز  ــن کار، نی ــرای ای ــد ]22[. ب ــش گیرن ــاب را در پی حســاب و کت
ــکاش  ــورد کن ــی را م ــدگان هیجان اســت؛ تجــارب زیســته خوردن
عمیــق قــرار دهیــم. ولیکــن اکثــر پژوهــش هایــی کــه بــه آنهــا 
اشــاره شــد، پژوهــش هایــی از نــوع کمــی هســتند کــه عمدتــاً بــر 
اســاس فرضیاتــی کــه برگرفتــه از تجــارب مســتقیم افــرادی کــه 
ایــن پدیــده را تجربــه کــرده انــد، نمــی باشــد. در حالیکــه فرضیات 
برگرفتــه از تجــارب مســتقیم افــراد دربــاره پدیــده هــا، فرضیــات 
معتبرتــری بــرای انجــام پژوهــش هــای کمــی و تعمیــم یافته های 
حاصــل از ایــن پژوهــش هــا فراهــم مــی نمایــد. دســتیابی بــه این 
فرضیــه هــای معتبــر، از طریــق گســترش پژوهــش هــای کیفــی 
ــش  ــرا پژوه ــود. زی ــی ش ــل م ــی حاص ــوردن هیجان ــه خ در زمین
کیفــی از طریــق رویکردهــای ذهنــی نظــام یافتــه و در چارچــوب 
ــی  ــا و پیچیدگ ــق، معن ــه جســتجوی عم ــه، ب ــع نگران ــای جام ه
موجــود در پدیــده هــای کــه بــا  تجربیــات انســانی در آمیختــه اند، 

مــی پــردازد  و بینشــی ایجــاد مــی کنــد کــه بــه فرضیــه ســازی 
و فرآینــد نظریــه پــردازی کمــک مــی کنــد ]23[. لیکــن پیشــینه 
انــدک پژوهــش هــای کیفــی کــه در بــاره رفتــار خــوردن هیجانــی 
ــن  ــده ای ــان دهن ــت ]9-10، 15، 24-25[، نش ــه اس ــام گرفت انج
اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه چندانــی نشــده اســت. یکــی از 
رویکردهــای پژوهــش کیفــی؛ رویکــرد پدیــدار شناســی تفســیری 
یــا هرمنوتیــک مــی باشــد کــه شــامل توصیــف و تفســیر تجــارب 
زیســته افــراد، دربــاره پدیــده هاســت ]23[ و مــی تواند راهــی برای 
درک عمیــق  رفتــار خــوردن هیجانــی  فراهــم  ســازد. نکتــه دیگــر 
اینکــه؛ رفتــار خــوردن هیجانــی عــالوه بــر جهــان شــمول بــودن 
دارای ویژگــی هــای وابســته بــه هنجارهــای فرهنگــی نیــز مــی 
باشــد ]26-29[. بــا ایــن وجــود پژوهــش هــای اندکــی در سراســر 
جهــان ابعــاد روانــی ایــن ســبِک خــوردن را در بســتر اجتماعــی و 
فرهنگــی جوامــع بررســی کــرده انــد و خــالء ایــن نــوع پژوهش ها 
در کشــور ایــران نیــز وجــود داشــت. در ایــن رابطــه؛ در صورتیکــه 
بخواهیــم از تجــارب افــراد بــه عنــوان ابــزاری بــرای درک بهتــر 
ــه در آن رخ داده  ــه تجرب ــی ک ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــه روان زمین
ــدار شناســی اســتفاده مــی  ــم، از رویکــرد پدی اســت اســتفاده کنی
ــان  ــن توضیحــات و اینکــه زن ــن ای ــا در نظــر گرفت شــود ]30[. ب
ــر از مــردان هســتند ]8،  ــر خــوردن هیجانــی آســیب پذیرت در براب
31-33[؛ پژوهــش کنونــی بــا اســتفاده از رویکــرد پدیــدار شناســی 
هرمنوتیــک بــه هــدف تبییــن نقــش خــوردن هیجانــی در تجــارب 

زیســته زنــان جــوان فــزون وزن ایرانــی اجــرا شــد. 

روش کار
پژوهــش کنونــی بــه روش کیفــی و بــا اســتفاده از رویکــرد پدیــدار 
شناســی هرمنوتیــک در نیمــه اول ســال 1399 انجــام شــد. 
ــی  ــه همگ ــد ک ــی بودن ــش زنان ــن پژوه ــدگان ای ــارکت کنن مش
 Body Mass( ــی ــوده بدن ــه ت ــی و نمای ــوردن هیجان ــه خ تجرب
ــرایط  ــن؛ ش ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــر داش Index( )BMI(، 30 و باالت

روانــی و جســمی مناســب بــرای صحبــت کــردن و توانایــی خــوب 
ــکار و  ــی اف ــه راحت ــد ب ــه بتوانن ــوی ک ــه نح ــردن؛ ب ــت ک صحب
احساســات خــود را دربــاره پدیــده خــوردن هیجانــی بیــان کننــد، 
از دیگــر معیارهــای ورود بــه ایــن پژوهــش بــود. همچنیــن زنــان 
بــاردار بــه دلیــل متفــاوت بــودن نمایــه تــوده بدنــی آنهــا، وارد ایــن 
ــوده  ــه ت ــح اســت؛ افرادیکــه نمای ــه توضی مطالعــه نشــدند. الزم ب
ــه حســاب  ــد، از لحــاظ وزنــی »چــاق« ب ــر  دارن بدنــی 30 و باالت
مــی آینــد، ولیکــن بــا توجــه بــه اینکــه طبــق شــواهد پژوهشــی، 
ــر  ــه درگی ــرادی ک ــرای بســیاری از اف ــاق ب ــری واژه چ ــه کارگی ب
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ایــن وضعیــت هســتند، فشــار روانــی ایجــاد مــی کنــد و بــه نوعــی 
ــن  ــرای آنهــا انــگ محســوب مــی شــود ]34[، بنابرای ــن واژه ب ای
ــواهد  ــن ش ــه ای ــت دادن ب ــدف اهمی ــه ه ــی ب ــه کنون در مطالع
پژوهشــی، بــرای نامیــدن مشــارکت کننــدگان، بــه جــای واژه رایج 
چــاق از واژه »فــزون وزن« اســتفاده شــد. همچنیــن، در پژوهــش 
کنونــی؛ بــرای بررســی عمیــق رفتــار خــوردن هیجانــی، بــا تمرکــز 
بــر یــک گــروه ســنی زنــان فــزون وزن، یعنــی؛ گــروه ســنی 25 
ــاره  ــی درب ــای غن ــت آوردن داده ه ــت بدس ــاله، در جه ــا 45 س ت
تجــارب زیســته خــوردن هیجانــی ایــن گــروه ســنی، اقــدام شــد 
و بــه علــت دسترســی مصاحبــه گــر بــه زنــان ســاکن شــهرهای 
ــان  ــش از می ــن پژوه ــدگان ای ــارکت کنن ــرج، مش ــاه و ک کرمانش
ــات  ــه توضیح ــه ب ــا توج ــدند. ب ــاب ش ــهر انتخ ــن دو ش ــان ای زن
ــود و در جهــت  ــد  ب ــیوه هدفمن ــه ش ــری ب ــه گی پیشــگفت، نمون
رســیدن بــه حداکثــر تنــوع در نمونــه بــرداری، عرصــه پژوهــش در 
محــدوده وســیعی از دو شــهر کرمانشــاه و کــرج  انتخــاب گردیــد. 
نمونــه گیــری تــا مرحلــه اشــباع داده هــا ادامــه یافــت، بــه نحــوی 
کــه؛ واحدهــای معنایــی اســتخراج شــده از مصاحبــه چهاردهــم بــه 
بعــد، تکــرار یافتــه هــای قبلــی بــود و داده هــای بدســت آمــده از  
3 مصاحبــه آخــر در جهــت حمایــت از یافتــه هــای قبلــی بــود و 
داده هــای جدیــد دیگــری بدســت نیامــد. بنابرایــن نمونــه گیــری 
خاتمــه یافــت و در نهایــت حجــم نمونــه 17 نفــر شــد. هفــت نفــر 
از مشــارکت کننــدگان، مراجعیــن 3 مرکــز جامــع خدمات ســالمت 
بودنــد. بقیــه مشــارکت کننــدگان از طریــق معرفــی همــکاران، هم 
ــتانه  ــروه دوس ــک گ ــی در ی ــز آگه ــوام و نی ــا و اق ــگاهی ه دانش
مربــوط بــه شــبکه اجتماعــی واتســاپ، وارد ایــن مطالعــه شــدند.
گــردآوری داده هــا، از طریــق مصاحبــه هــای عمیــق نیمــه 
ســاختارمند و بصــورت انفــرادی و چهــره بــه چهــره انجــام گرفــت. 
همــه مصاحبــه هــا  توســط پژوهشــگر اول کــه در هنــگام اجــرای 
ــناس در  ــوان روانش ــه عن ــودن ب ــاغل ب ــر ش ــالوه ب ــش ع پژوه
ــرد،  ــی ک ــل م ــز تحصی ــری روانشناســی ســالمت نی مقطــع دکت
ــه  ــدگان ب ــه مشــارکت کنن ــل اینکــه هم ــه دلی ــت. ب انجــام گرف
ــان  ــه زب ــا ب ــه ه ــه مصاحب ــتند، هم ــلط داش ــی تس ــان فارس زب
ــی  ــط م ــا، ضب ــه ه ــل مصاحب ــن کام ــت. مت فارســی انجــام گرف
گردیــد. بســته بــه تمایــل مشــارکت کننــدگان دربــاره مــدت زمانی 
کــه بــرای پاســخگویی بــه ســواالت صــرف مــی کردنــد، طــول 
ــن  ــاه تری ــه نحــوی کــه کوت ــود؛ ب ــر ب ــه هــا متغی مــدت مصاحب
مصاحبــه، 25دقیقــه و طوالنــی تریــن مصاحبــه، 85 دقیقــه زمــان 
بــرد. در هنــگام نمونــه گیــری؛ پژوهشــگر اطمینــان مــی یافــت 
کــه مشــارکت کننــدگان معنــای خــوردن هیجانــی را مــی داننــد 

و در صــورت نیــاز؛ دربــاره معنــای خــوردن هیجانــی بــرای آنهــا 
توضیــح مــی داد و در صــورت داشــتن تجربــه خــوردن هیجانــی 
ــی نمــود.  ــه م ــا را وارد مطالع و ســایر معیارهــای پیشــگفت، آنه
در مصاحبــه هــا؛ گــردآوری داده هــا از طریــق پرســیدن ســؤاالت 
ــاد  ــن پژوهشــگر از ی ــت. همچنی ــاز پاســخ« انجــام مــی گرف »ب
داشــت هــای در عرصــه بــه منظــور ثبــت واکنــش هــای رفتــاری 
و احساســی مشــارکت کننــدگان و مــواردی از ایــن قبیــل، بهــره 
ــتفاده  ــا اس ــل داده ه ــه تحلی ــتها در مرحل ــن یادداش ــرد و از ای ب

نمــود. 
پرســش هــای اصلــی کــه در حیــن مصاحبــه از مشــارکت 
کننــدگان پرســیده شــد، بدیــن شــرح اســت: 1( یکــی از 
تجربــه هایــی کــه در مــورد خــوردن هیجانــی داشــتی، تعریــف 
ــای  ــات و احســاس ه ــکار، تصــورات، هیجان ــورد اف ــن و در م ک
جســمی کــه در آن موقــع شــما را بــه ســمت خــوردن هیجانــی 
ــردی شــبیه  ــف ک ــه تعری ــه ک ــن تجرب ــده.2( ای ــح ب ــرد، توضی ب
ــما  ــرای ش ــت، و ب ــی شماس ــر زندگ ــات دیگ ــک از تجربی کدامی
چــه معنایــی دارد؟ 3( در چــه شــرایطی بیشــتر خــوردن هیجانــی 
ــی  ــن شــرایط و خــوردن هیجان داری؟ و از نظــر شــما رابطــه ای
بــه چــه معناســت؟ 4( چــه فرقــی بیــن زمــان هایــی کــه خــوردن 
هیجانــی داری و زمــان هایــی کــه خــوردن عــادی داری، وجــود 
دارد؟ در هنــگام پرســیدن ســؤاالت اصلــی، از ســؤاالت کاوشــی 
نیــز بــرای دســتیابی بــه الیــه هــای عمیــق تــر تجــارب زیســته 
ــؤاالت  ــی از س ــد. برخ ــی ش ــتفاده م ــدگان اس ــارکت کنن مش
ــن  ــد، بدی ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــش کنون ــه در پژوه ــی ک کاوش
ــود؟ میشــه بیشــتر توضیــح  شــرح اســت: منظــورت از ... چــی ب

ــزن. ــی ب ــن رابطــه مثال ــًا در ای ــدی؟ لطف ب
تحلیــل داده هــا همزمــان بــا جمــع آوری داده هــا شــروع شــد. 
بــه عبارتــی همزمــان بــا انجــام اولیــن مصاحبــه، کار تحلیــل داده 
هــا آغــاز گردید. بــرای تحلیــل داده هــا از روش Diekelmann و 
همــکاران )1989(، کــه فرآینــدی هفــت مرحلــه ای و مبتنــی بــر 
ایــن نــوع پدیــدار شناســی مــی باشــد و ماهیتــی تیمــی دارد ]23[، 
ــه اول؛ بعــد از  ــه ترتیــب مراحــل ذیــل اســتفاده شــد: در مرحل ب
انجــام هــر مصاحبــه، متــن ضبــط شــده بــه همــراه یادداشــتهای 
در عرصــه، بــر روی کاغــذ دســت نویــس مــی شــد. ســپس ایــن 
متــن هــا تایــپ کامپیوتری می گردید و چندین بـــار مـــرور مـــي 
شـــد تـــا درک کلـــي از آن حاصــل گــردد. در مرحلــه دوم؛ بــراي 
هـــر یـــک از متـــون مـــصاحبه یــک خالصه تفســیري نوشـــته 
می شــد و نـــسبت بـــه درک و اســــتخراج معــــاني نهفتــــه در 
مصاحبــه هــا اقــــدام مــي گردیــد. در مرحلــه ســوم؛ پژوهشــگر بــا 
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کمــک اعضــای تیــم تحقیــق دربــاره واحدهــای معنایــی اســتخراج 
شــده و درونمایــه هــای آنهــا بــه تبــادل نظــر مــی پرداخــت. ایـــن 
معـاني در حقیقـت همـان بیـان سـاده شـرکت کننـده نبود، بلکـه 
فـــضاي مصاحبه و چگونگي پاســـخ فـــرد بـــه ســـؤاالت را نیــــز 
در بــــر مــــي گرفت.  در مرحله چهارم؛ بــــه منظــــور تبیــــین 
و رفـــع هـــر گونـــه عـــدم توافق و تناقـضات موجـــود در تفاسـیر، 
فرآینـــد برگشــت به متــون و گاهــی مراجعه بــه شــرکت کنندگان، 
بـــه صـــورت رفـــت و برگـــشت مکــرر انجام مــی گردیــد ) دور یا 
چرخه هرمنوتیک(. در مرحله پنجم بـــا ادغـــام خالصــــه هــــاي 
تفـــسیري و واحدهای معنایی مشــابه، تحلیــــل ترکیبــي و کلي تر 
شــکل گرفــت  و بــا دســته بنــدی واحدهــای معنایــی مشــابه، زیــر 
مضمــون هــا و مضمــون هــای اصلــی شــکل گرفتنــد. در مرحلــه 
ششــم؛ یــک تفســیر پایانــی یــا بیانیــه ســاختاری کــه بیانگــر پیوند 
و ارتبــاط میــان زیــر مضامیــن و مضمــون هــای اســتحصال شــده 
مــی باشــد، نوشــته شــد )باالتریــن ســطح تحلیــل هرمنوتیــک(. 
درنهایــت، در مرحلــه هفتــم؛ نســخه ای پیــش نویــس از مضامیــن 
ــار افــراد  و زیرمضامیــن و منتخبــی از متــن مصاحبــه هــا در اختی
تیــم تحقیــق و یــک نفــر ناظــر خارجــی آشــنا بــه پژوهــش پدیــدار 
ــخه  ــا در نس ــنهادات آنه ــرات و پیش ــت و نظ ــرار گرف ــی، ق شناس

پایانــی گــزارش طــرح، لحــاظ گردیــد.
ــت  ــده دق ــن کنن ــی تضمی ــای عمل ــه روش ه ــتیابی ب ــرای دس ب
)rigor( و موثــق بــودن )trustworthiness( داده هــای پژوهــش، 
از پنــج معیــار Lincoln & Gobba ]23[، یعنــی؛  اعتبــار پذیــری 
)credibility(، اعتمــاد پذیــری )dependability(، تاییــد پذیــری 
ــری )transferability( و صحــت  ــال پذی )confirmability(، انتق
)authenticity(، بــه شــرح ذیــل اســتفاده شــد: جهــت دســتیابی 
بــه معیــار اعتبــار پذیــری؛ راهکارهایــی از قبیــل درگیــری 
ــان  ــاص دادن زم ــش، اختص ــوع پژوه ــا موض ــدت ب ــی م طوالن
ــط  ــا توس ــه ه ــی یافت ــا، بازبین ــع آوری داده ه ــرای جم ــی ب کاف
ــه  ــج ب ــدن نتای ــوارد برگردان ــق و در برخــی م ــم تحقی اعضــای تی
ــه هــای اســتخراج  ــد اینکــه درون مای ــدگان و تأیی مشــارکت کنن
ــان  ــا از بی ــور آنه ــده منظ ــکاس دهن ــه، انع ــن مصاحب ــده از مت ش
ــری  ــد و درگی ــه ش ــه کار گرفت ــد، ب ــی باش ــور م ــالت مذک جم
مســتمر ذهنــی پژوهشــگران بــا داده هــا، تحلیــل عمیــق و جامــع 
داده هــا را امــکان پذیــر نمــود. همچنیــن در جهــت دســتیابی بــه 
ــه  ــکاران ک ــری؛ از روش Diekelmann و هم ــاد پذی ــار اعتم معی
دارای ماهیــت تیمــی اســت، بــرای تحلیــل داده هــا اســتفاده شــد 
و  مراحــل انجــام پژوهــش و تحلیــل داده هــا بــه روشــني توصیــف 

ــد آن را مــورد حسابرســي   ــا هــر خواننــده و منتقــدی بتوان شــد، ت
قــرار دهــد. بــرای دســتیابی بــه معیــار  تاییــد پذیــری؛ پژوهشــگر 
ــا  تمامــی داده هــا و درون مایــه هــای هــای اســتخراج شــده را ب
اعضــای تیــم تحقیــق و ناظــر خارجــی آشــنا بــه پژوهــش پدیــدار 
ــل  ــه حداق ــگر ب ــر ادراکات پژوهش ــا تأثی ــرد ت ــرور ک ــی، م شناس
برســد. همچنیــن بــرای دســتیابی بــه معیــار انتقــال پذیــری تالش 
ــوان  ــان ج ــد از زن ــه هدفمن ــک نمون ــاب ی ــق انتخ ــد؛ از طری ش
فــزون وزن دارای تجــارب زیســته خــوردن هیجانــی، شــرایط برای 
انتقــال آســان بــه نمونــه هــای دیگــر همــوار شــود و بــا توصیــف 
ــدی  ــته بن ــای دس ــتفاده از روش ه ــه و اس ــای مطالع ــی داده ه غن
داده هــا ســعی شــد، زمینــه بــرای قضــاوت و ارزیابــی خواننــدگان 
فراهــم گــردد. در نهایــت بــرای دســتیابی بــه معیــار صحــت ســعی 
شــد؛ ضبــط و نســخه بــرداری گفتــار مشــارکت کننــدگان همــراه 
بــا ثبــت احساســات و رفتــاری کــه مشــارکت کننــدگان در حیــن 
گفتگوهایشــان بــروز مــی دادنــد، بــه طــور دقیــق انجــام گیــرد، تــا 
آوا و نــدای احساســات و زندگــی مشــارکت کننــدگان، همانگونــه 

کــه زیســته انــد، بــه گــزارش منتقــل شــود.
بــا هــدف رعایــت مالحظــات اخالقــی؛ در هــر مصاحبه، پژوهشــگر 
ــدگان،  ــارکت کنن ــا مش ــه ب ــاد رابط ــی و ایج ــس از احوالپرس پ
ــداف  ــورد اه ــوب در م ــفاهی و مکت ــات ش ــه توضیح ــن ارائ ضم
پژوهــش و اخــذ رضایــت آگاهانــه از مشــارکت کننــدگان، در مــورد 
ــه  ــرکت در مطالع ــت ش ــان جه ــری آن ــم گی ــق تصمی ــتن ح داش
ــه  ــه و محرمان ــه از مطالع ــکان اعــالم انصــراف در هــر مرحل و ام
ــدت                                                                                          ــول م ــام و ط ــان انج ــان داد. زم ــات، اطمین ــدن اطالع مان
ــت.  ــتگی داش ــدگان بس ــارکت کنن ــل مش ــه تمای ــا ب ــه ه مصاحب
ــت  ــدگان و رعای ــت مشــارکت کنن ــا رضای ــا ب ــه ه ــط مصاحب ضب
محرمانــه بــودن مصاحبــه هــا، انجــام مــی گرفــت و در پایــان هــر 

ــد.  ــه عمــل آم ــی ب ــدگان قدردان ــه از مشــارکت کنن مصاحب

یافته ها
مشــارکت کننــدگان در ایــن پژوهــش، 17نفــر بودنــد. ایــن زنــان 
ــهر  ــر در ش ــتند. 9 نف ــرار داش ــال ق ــا 45س ــنی 27ت ــف س در طی
کرمانشــاه و 8 نفــر در شــهر کــرج ســکونت داشــتند. پاییــن تریــن 
و باالتریــن ســطح تحصیــالت در میــان ایــن مشــارکت کننــدگان 
بــه ترتیــب؛ پنجــم ابتدایــی و کارشناســی ارشــد بــود. آنهــا از نظــر 
قومــی؛ ُکــرد )8 نفــر(، فــارس )7 نفــر( یــا تــرک )2 نفــر( بودنــد. 
میــزان نمایــه تــوده بدنــی ایــن افــراد بیــن 30/06 تــا 35/40 بــود 

)جــدول 1(.
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جدول1: مشخصات جمعیت شناختی زنان فزون وزن مشارکت کننده در پژوهش

میزان نمایه توده بدنیوضعیت اشتغالوضعیت تاهلسطح تحصیالتسن )سال(شماره مشارکت کنندگان 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

44
45
41
41
35
30
40
35
44
34
27
37
45
31
45
45
38

کارشناسی
سوم راهنمایی

کارشناسی
دیپلم
دیپلم

پنجم ابتدایی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

کاردانی
کاردانی

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

کارشناسی
دوم دبیرستان

دیپلم
کاردانی

متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل
متاهل
متاهل
مجرد
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل
متاهل

شاغل
شاغل

خانه دار
خانه دار
خانه دار
خانه دار
خانه دار
شاغل
شاغل

خانه دار
خانه دار
شاغل

خانه دار
خانه دار
خانه دار
خانه دار
شاغل

31/60
31/16
30/67
31/25
34/60
31/24
33/96
34/06
33/32
30/12
30/12
30/06
30/43
30/11
35/40
30/33
30/08

تحلیــل تجــارب زیســته مشــارکت کننــدگان نشــان داد؛ خــوردن 
هیجانــی بــرای آنهــا راهــکاری موقــت و گــذرا بــرای کنــار آمــدن 
ــه،  ــن رابط ــد و در ای ــی باش ــی م ــکالت زندگ ــا و مش ــا رنجه ب
ــت.  ــه اس ــده گرفت ــه عه ــی ب ــی سازش ــی نقش ــوردن هیجان خ
ــی از تحلیــل داده هــای ایــن پژوهــش؛  ــی اصل بنابرایــن، مضمون
ــد. ایــن مضمــون  ــدار گردی ــوان "نقــش سازشــی" پدی تحــت عن

بوســیله 9 زیــر مضمــون، شــکل گرفــت کــه عبارتنــد از: اجتنــاب از 
افــکار و عواطــف منفــی، تســکین عواطــف منفــی، رفــع گرســنگی 
ــرو  ــی، نمــاد خــود شــفقتی، نقــش شــفا بخــش، نقــش نی هیجان
بخــش، در پنــاه خــوردن، همــدم احســاس تنهایــی و امنیــت جویی 

ــی )جــدول2(. غذای

جدول 2: زیر مضمون ها و واحد های معنایی مربوط به مضمون "نقش سازشی" خوردن هیجانی

واحدهای معنایی حمایت کنندهزیر مضمون ها

اجتناب از افکار و
عواطف منفی

*پرت کننده حواس از افکار آزار دهنده مثل؛ احساس بی هدفی و بی معنایی در زندگی *پرت کننده حواس از احساسات آزار دهنده 
مثل؛ احساس حقارت، احساس ناکامی، احساس درماندگی، احساس ناامنی ، خشم *پرت کننده حواس از مشکالت زندگی *راهکاری 
برای روبرو نشدن با مشکالت *راهکاری  برای فاصله گرفتن از بال تکلیفی در انجام امور زندگی *راهکاری برای  فراموش کردن 

احساس ناکارآمدی در حل کردن مشکالت *راهکاری برای بی تفاوت شدن نسبت  به مشکالت زندگی  *راهکاری برای فاصله گرفتن 
از مشکالت *راهکاری برای فاصله گرفتن از تعارضات بین فردی

*آرامش بخشی خوردن * تسکین دهنده  فقدانها * تسکین دهنده احساس قربانی بودن *کاهنده اضطراب *کاهنده استرس تسکین عواطف منفی
*جایگزینی برای برون ریزی خشم *مرهم زخمهای روانی

*لذت بخشی خوردنرفع گرسنگی هیجانی

نماد خود شفقتی
راهکاری برای بها دادن به خود *راهکاری برای دیدن خود *راهکاری برای پاداش دادن به خود *کاری برای خود انجام دادن 

*راهکاری برای  توجه کردن به خود *راهکاری برای محبت کردن و لطف کردن در حق خود *راهکاری برای توجه و رسیدگی کردن 
به خود *جایگزین سایر فعالیتهای مورد عالقه *راهکاری برای پرکردن اوقات فراغت

نقش شفابخش
*جبران ناخودآگاه  سوء تغذیه ناشی از کم اشتهایی دوره کودکی *پیشگیری کننده ناخودآگاه ضعف بدنی *رفع  کننده ناخودآگاه ضعف 
بدنی *نگرش ناخودآگاه به خوردن به عنوان پیشگیری کننده از سردرد ناشی از اُفت قند *نگرش ناخودآگاه به خوردن به عنوان تسکین 

دهنده سردرد ناشی از اُفت قند

*الِقاء افزایش تحمل و شکیبایی در مواجهه با مشکالت *اِلقاء افزایش  آمادگی برای مواجه شدن با مشکالت * نادیده انگاری و نقش نیرو بخش
کوچک دیدن مشکالت *اِلقاء تسلط و توانمندی در برابر  مشکالت

*پناه بردن به خوردن در همراهی با  ترس از دست دادن حامی * پناه بردن به خوردن در همراهی با  احساس نداشتن حامی *خوردن در پناه خوردن
به عنوان یک مأمن

*احساس تنهایی و خوردن به عنوان یک همدم *درد و دل کردن نمادین با غذا *راهکاری برای تحمل کردن احساس تنهاییهمدم احساس تنهایی
*جبران ناخودآگاه ناامنی غذایی ناشی از محدودیتهای مالی *جبران ناخودآگاه ناامنی غذایی ناشی از عدم دسترسی به تنوع غذاییامنیت جویی غذایی
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توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه؛ برخــی از زیــر مضمــون 
ــه  ــی ب ــی، از لحــاظ معنای ــده در پژوهــش کنون ــای بدســت آم ه
ــن پژوهــش،  ــی از آنجاییکــه هــدف ای ــک هســتند. ول ــم نزدی ه
شــفاف ســازی هــر چــه بیشــتر نقــش خــوردن هیجانــی در زندگی 
مشــارکت کننــدگان بــود، بنابراین ســعی شــد؛ در جهت  شناســایی 
ــی عمــل  ــواع کارکــرد هــای خــوردن هیجان ــق ان و تفکیــک دقی
ــا شــرح داده  ــر مضمــون ه ــن زی ــک از ای ــه هــر ی شــود. در ادام

شــده انــد. 
اجتنــاب از افــکار و عواطــف منفــی: ایــن زیــر مضمــون بــه معنــای 
ــرت  ــکالت، پ ــردن مش ــوش ک ــرای فرام ــوردن ب ــتفاده از خ اس
ــی  ــده، ب ــکار ناراحــت کنن ــات و اف کــردن حــواس خــود از هیجان
ــا  ــرو نشــدن ب ــه مشــکالت زندگــی، روب تفــاوت شــدن نســبت ب
ــن  ــد. در ای ــی باش ــکالت م ــن از مش ــه گرفت ــکالت  و فاصل مش
ــه  ــدگان ب ــی از تجــارب زیســته مشــارکت کنن ــال های رابطــه؛ مث
شــرح ذیــل اســت: "خــوردن هیجانــی باعــث میشــه همــه چیــزه 
فرامــوش کنــم " )مشــارکت کننــده 1(. "همیــن کــه مــی خــورم 
احســاس مــی کنــم کــه حواســم پــرت میشــه و از اون مســأاله جدا 

میشــم " )مشــارکت کننــده 17(.
تســکین عواطــف منفــی: ایــن زیــر مضمــون بــه معنــای هرگونــه 
ــاندن  ــرای فرونش ــی ب ــوردن هیجان ــه خ ــد ک ــی باش ــی م نقش
هیجانــات منفــی، تســکین آالم عاطفــی و اِلقــاء آرامــش، بــر عهده 
مــی گیــرد: "یادمــه کــه مجلــس ختــم پــدر بزرگــم بــود...... اون 
ــه کــرده  ــی هــم گری ــودم و خیل ــی ناراحــت ب ــا اینکــه خیل روز  ب
بــودم؛ 2 پــرس غــذا خــوردم. وقتــی کــه خــوردم؛ یعنــی 2 پــرس 
غــذا رو کــه خــوردم، احســاس کــردم خیلــی آرامتــر شــدم نســبت 
ــه قبــل، حتــی گریــه کردنهــام هــم خیلــی کمتــر شــد نســبت  ب
بــه قبــل" ) مشــارکت کننــده 11(. "... مــی خــورم؛ آروم میشــم" 

)مشــارکت کننــده 2(.
رفــع گرســنگی هیجانــی: طبــق گفتــه هــای مشــارکت کننــدگان؛ 
آنهــا زمانــی بــه خــوردن هیجانــی روی مــی آوردنــد کــه بــه دلیــل 
مشــکالت زندگــی، بــا ســطح باالیــی از هیجانــات منفــی مواجــه 
بودنــد، بنابرایــن بــدون اینکــه بــا گرســنگی فیزیولوژیــک مواجــه 
باشــند؛ بــا اســتفاده از خاصیــت لــذت بخشــی خــوردن، هیجاناتــی 
مثبــت بــه خــود  اِلقــاء مــی کردنــد و بــه نوعــی در جهــت رفــع 
گرســنگی هیجانــی خــود عمــل مــی کردنــد: "خــوردن لــذت داره 
و بــرای اینکــه از اون ناراحتــی عصبانیــت کــم کنــم و از اون زجــر 
عصبانیــت کــم کنــم؛ لــذت خــوردن رو جایگزینــش مــی کنــم " 

)مشــارکت کننــده 9(.
نمــاد خــود شــفقتی: برخــی مشــارکت کننــدگان تجــارب زیســته 

ای را بیــان مــی کردنــد کــه نشــان مــی داد؛ خــوردن بــرای آنهــا 
ــا  ــه ب ــگام مواجه ــود در هن ــرای خ ــوزی ب ــفقت و دلس ــی ش نوع
هیجــان هــای منفــی بــود. بــه عبارتــی آنهــا در شــرایطی کــه از 
لحــاظ روانــی و عاطفــی تحــت فشــار بودنــد، خــوردن بــرای آنهــا 
راهــکاری بــرای توجــه کــردن، محبــت کــردن، بهــا دادن و پاداش 
دادن بــه خــود محســوب مــی شــد. در ایــن رابطــه؛ مثــال هایــی از 
تجــارب زیســته مشــارکت کننــدگان به شــرح ذیــل اســت:  "........ 
اون لحظــه چــون فکــر مــی کنــم از ایــن راه بــه خــودم بهــا بــدم، 
امتیــازی بــه خــودم بــدم، بگــم هســتم، وجــود دارم؛ بــه ایــن دلیــل 
مــی خورم")مشــارکت کننــده 1(. "مــن احســاس مــی کنــم، تنهــا 
ــوازش  ــه خــودم ن ــه خــودم مــی رســیدم، ب ــی کــه داشــتم ب زمان
مــی دادم؛ بــا خــوردن بــود. چــون مــن بــه جــز اون، داشــتم همــه 
زندگیــم رو صــرف رســیدگی بــه دو تــا بچــه مــی کــردم. کارهــای 
ــه خــودم  ــگار دارم ب ــود، ...... فکــر مــی کــردم ان ــاد ب ــه م زی خون
ــود کــه در حــق  ــی ب ــا لطف ــا خــوردن.  تنه ــم ب ــت مــی کن محب

خــودم داشــتم مــی کــردم " )مشــارکت کننــده 13(
ــارکت  ــی از مش ــای برخ ــه ه ــق گفت ــش: طب ــرو بخ ــش نی نق
ــا  ــکیبایی آنه ــل و ش ــاً تحم ــی موقت ــوردن هیجان ــدگان، خ کنن
ــه  ــاده مواج ــرد و آم ــی ب ــاال م ــان ب ــا مشکالتش ــه ب را در مواجه
شــدن بــا مشــکل مــی شــدند. یــا اینکــه خــوردن هیجانــی موجب 
نادیــده انــگاری و کوچــک دیــدن مشــکالت در نظــر آنهــا  شــده و 
توانمنــد بــودن در برابــر مشــکالت را بــه آنهــا اِلقــاء مــی کــرد. بــه 
ــرای برخــی از مشــارکت کننــدگان،  عبارتــی؛ خــوردن هیجانــی ب
نیــرو بخشــی موقــت اِلقــا مــی کــرد: "یــه بــار بــا شــوهرم مشــکل 
پیــدا کــردم و مــن قهــر کــردم رفــت خانــه مــادرم اینــا، بــاز هــم 
ــرده  ــر ک ــه قه ــی ک ــد...... موقع ــروع ش ــن ش ــوری م ــا پرخ اونج
بودیــم؛ مــی گفتــم شــوهرم مــی خــواد چیــکار کنــه، نکنه بــه فکر 
طــالق باشــه، یعنــی مــن بایــد قبــل از او بــه فکــر طــالق باشــم، 
همــه ایــن جوانــب را تــوی اون لحظــه مــی ســنجیدم و مــدام بــه 
اونــا فکــر مــی کــردم. ولــی همیــن کــه مــی خــوردم و ســیر مــی 
شــدم، دیگــه آرام مــی شــدم، دیگــه بــه اون موضوعــات فکــر نمی 
کــردم، مــی گفتــم هــر کار مــی خــواد بکنــه )مهــم نیســت( بــذار 

بکنــه " )مشــارکت کننــده 11(.
نقــش شــفا بخــش: ایــن زیــر مضمــون در مشــارکت کنندگانــی 
شناســایی شــد کــه در دوران قبلــی زندگــی )بویــژه دوران کودکــی( 
ــف،  ــاس ضع ــرض احس ــرراً در مع ــتهایی، مک ــم اش ــل ک ــه دلی ب
ســرگیجه و ســردرد؛ بــه دلیــل اُفــت قنــد و اُفــت فشــارخون بودند. 
ــود کــه هــر وقــت دچــار  ــن ب ــراد در آن دوران ای ــن اف ــه ای تجرب
ــی؛  ــا خــوردن مــواد غذای ایــن مشــکالت جســمی مــی شــدند، ب
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ــود مــی یافــت. تکــرار ایــن  ــژه شــیرینی جــات، حالشــان بهب بوی
وضعیــت، بــه مــرور در ناخــودآگاه ایــن افــراد حالتــی را پیــش آورد 
ــف  ــار ســردرد، ســرگیجه و ضع ــی دچ ــر دلیل ــه ه ــر گاه ب ــه ه ک
مــی شــدند، فکــر مــی کردنــد دچــار کمبــود مــواد غذایــی شــده 
ــه  ــوط ب ــی هــای مرب ــع نگران ــرای شــفا دادن خــود و رف ــد و ب ان
ــه پرخــوری روی  ــا، ب ــن کمبوده مشــکالت جســمی ناشــی از ای
ــن رابطــه بدیــن شــرح اســت: "یکــی  ــی در ای ــد. مثال مــی آوردن
ــی دارم، ایــن هســت  دیگــه از مــواردی کــه مــن خــوردن هیجان
ــوردن  ــه خ ــت ب ــدن، دس ــردرد ش ــار س ــرس از دچ ــر ت ــه در اث ک
زیــاد میزنــم ......اون موقــع تجربــه م ایــن بــود کــه وقتــی دچــار 
ســردردهای خیلــی بــدی میشــم؛ مــواد قنــدی کــه مصــرف مــی 
کنــم یــا مثــاًل چیــزی مــی خــورم، خوراکــی و غــذا و اینهــا؛ یواش 
یــواش بــه مــرور حالــم خــوب میشــه...... یکــی از علتهــای خوردن 
هیجانــی مــن  اینــه کــه ناخــودآگاه احســاس مــی کنــم مثــل اون 
موقعهــا افــت قنــد پیــدا کــرده م و مــواد غذایــی بدنــم کــم شــده، 
هــی مــی خــورم، مــی خــورم کــه مثــاًل ســریع جبــران بشــه کــه 

ســردردم خــوب بشــه " )مشــارکت کننــده9(.
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــون بیانگ ــر مضم ــن زی ــوردن: ای ــاه خ در پن
ــت دادن  ــرس از دس ــرایط ت ــدگان در ش ــارکت کنن ــی از مش برخ
حامــی یــا احســاس نداشــتن حامــی بــه خــوردن پنــاه مــی بردنــد 
ــی شــد  ــده م ــی دی ــوان مأمن ــه عن ــن شــرایط؛ خــوردن ب و در ای
کــه جایگزیــن حمایــت اطرافیــان مــی شــد. در ایــن رابطــه؛ یکــی 
از مشــارکت کننــدگان، هنگامیکــه تــرس از دســت دان شــوهرش 
بــه ســراغش مــی آمــد، بــه خــوردن پنــاه مــی بــرد: "زمانــی کــه 
همســرم بیــرون مــی رفــت؛ واقعــًآ یــه حــس هــای خیلــی بــدی 
ســراغم مــی آمــد. تــرس و نگرانــی داشــتم...... یــه کمــی خودمــه 
ــاس  ــن احس ــم ای ــی دان ــوردن..... اآلن م ــا خ ــردم؛ ب ــی ک آرام م
ــون  ــرس از دســت دادن شــوهرم..... چ ــوده؟ ت ــه ب ــه چ ــی ب ناامن
همســرم اعتیــاد داشــت؛ یــه مــدت طوالنــی..... باالخــره یــه زن به 
یــه حامــی و پشــتیبان نیــاز داره" )مشــارکت کننــده 4(. مشــارکت 
کننــده دیگــری مــی گفــت: "هــر موقــع کــه تحــت تنــش هســتم 
..... ایــن فکــر کــه کســی کمکــم نیســت و مــن بایــد بــه تنهایــی 
ایــن مشــکل رو حــل بکنــم؛ احســاس مــی کنــم اون لحظــه تنهــا 

درمانــم اینــه کــه بــه غــذا پنــاه ببــرم" )مشــارکت کننــده 13(.
ــل تجــارب زیســته مشــارکت  ــی: در تحلی همــدم احســاس تنهای
کننــدگان مشــخص شــد؛ یکــی از کارکــرد هــای خــوردن 
هیجانــی، اســتفاده از آن بــه عنــوان همــدم؛ در مواقعــی بــود کــه 
مشــارکت کننــدگان از احســاس تنهایــی رنــج مــی بردنــد. زیــرا از 
نظــر آنهــا خــوردن، راهــکاری در دســترس بــرای مواقعــی بــود که 

ــن  ــی توانســتند آن را جایگزی ــد و م ــی کردن ــی م احســاس تنهای
ــاس  ــه احس ــی ک ــت های ــن وق ــد: "م ــان کنن ــاس تنهاییش احس
ــا  ــه اینکــه تنه ــی، ن ــرم ســمت خــوردن هیجان ــم می ــی کن تنهای
باشــم، یعنــی ممکنــه دختــرم باشــه، پســرم باشــه، شــوهرم باشــه. 
منتهــا مثــاًل یــه حرفــی بــه مــن میزنــن کــه مــن احســاس مــی 
کنــم هیچکــس منــو درک نمــی کنه")مشــارکت کننــده 13(. ".... 
مــن عصبانــی باشــم نمــی تونــم ناراحتیــم رو عنــوان بکنــم تــوی 
جمعــی کــه هســتم، مجبــورم خــود خــوری کنــم، حــاال بــه جــای 
خــود خــوری میــرم ســراغ غــذا، چــون غــذا بــا مــن حــرف نمــی 
زنــه؛ یعنــی خیلــی راحــت خودشــو در اختیــار مــن مــی گــذاره، من 
مــی تونــم بــا اون غــذام یــه جورایــی ذهنــی حــرف بزنــم و بــا غذا 

خــوردن خــودم رو آروم بکنــم" ) مشــارکت کننــده 14(.
ــی از  ــته برخ ــارب زیس ــاس تج ــر اس ــی: ب ــی غذای ــت جوی امنی
ــوردن  ــه خ ــا ب ــه آنه ــی ک ــی از دالیل ــدگان، یک ــارکت کنن مش
ــی در دوره هــای  ــت غذای ــد، عــدم امنی ــی روی مــی آوردن هیجان
قبلــی زندگــی آنهــا )بویــژه دوران کودکــی( بــوده اســت. در ایــن 
بــاره یکــی از مشــارکت کننــدگان بــا وجــودی کــه در حــال حاضــر 
مشــکل مالــی نداشــت، امــا خــوردن هیجانــی اش را نشــأت گرفته 
از  مشــکالت مالــی خانــواده اش در دورانــی کــه او کــودک بــوده 
و نیــز زور گوییهــای خواهــر بزرگتــرش در آن دوران، بیــان کــرد: 
"مــن معمــواًل خوردنــم را اونقــدر ادامــه میــدم کــه دیگــه معــده م 
گنجایــش خــوردن نداشــته باشــه.... انــگار ناخــودآگاه میگــم؛ نکنــه 
تــا قبــل از وعــده غذایــی بعــدی دوبــاره گرســنه بشــم و خوراکــی 
مناســبی گیــر نیــارم کــه بخــورم ..... یادمــه وقتــی کــه بچــه بــودم 
ــرم را کــه حــدود 3 ســال از  ــم غــذای مــن و خواهــر بزرگت مامان
مــن بزرگتــر بــود، تــوی یــه بشــقاب مــی ریخــت.... مــن اون موقع 
ایــن احســاس را داشــتم کــه از خواهــر بزرگتــرم جــا نمونم و ســعی 
کنــم مــن هــم بــه انــدازه کافــی از اون غــذا بخــورم. چون شــرایط 
طــوری نبــود کــه هــر چقــدر دلمــون مــی خــواد مامانــم بــرای مــا 
غــذا بکشــه. از طرفــی هــم، خواهــرم بچــه زورگویــی بــود و مــن 
حریفــش نبــودم. جالبــه کــه مــن همیــن حــاال هــم همیــن حــس 
رو دارم ...... ناخــودآگاه ایــن حــس بــا عجلــه خــوردن، انــگار کــه 
کــس دیگــه ای مــی خــواد از ســهم مــن بخــوره، باهــام همــراه 
ــارب  ــاره تج ــر درب ــال دیگ ــده 12(. مث ــارکت کنن ــت" )مش هس
کنونــی خــوردن هیجانــی مشــارکت کننــده ای بــود کــه در دوره 
کودکــی در محیطــی روســتایی و دور افتــاده زندگــی کــرده بــود و 
بــا وجــود نداشــتن مشــکل مالــی، دسترســی بــه خوراکــی هــای 
متنــوع برایشــان محــدود بــود: ".... مثــاًل اگــه یــک کارتــون خرمــا 
تــوی خانــه داشــته باشــیم، در طــول روز یــه بــار یــا دو بــار میــرم 
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ســراغش.... اگــه خرمــای کمــی تــوی خانــه داشــته باشــیم، زود به 
زود ســراغ خوردنــش میــرم" )مشــارکت کننــده 6(.

بــه طــور کلــی بــا اســتناد بــه یافتــه هــای فــوق مــی تــوان گفــت؛ 
از آنجایــی کــه تفســیر پژوهشــگر در پدیدارشناســی هرمنوتیــک، 
بــر اســاس مجموعــه درون مایــه هــای بــه دســت آمــده از متــن 
ــر مضمــون  ــک از زی ــن هری ــرد؛ بنابرای ــی گی داده هــا صــورت م
هــای پیشــگفت، ماننــد حلقــه ای از زنجیــره ناگسســتنی تجــارب 
ــی"  ــش سازش ــاب "نق ــزون وزن در ب ــوان ف ــان ج ــته زن زیس
خــوردن هیجانــی مــی باشــد و پیونــد آنهــا بــا هــم، بــه ایــن نقــش 
معنــای عمیــق بخشــیده اســت. همچنیــن ایــن زیــر مضمــون هــا 
را نمــی تــوان از نظــر اهمیــت طبقــه بنــدی نمــود، و یکــی را بــر 
ــورد،  ــر م ــای پژوهــش در ه ــه ه ــرا یافت ــری داد؛ زی دیگــری برت
بیانگــر اهمیــت و جایــگاه ویــژه آن، نــزد ایــن زنــان اســت. بــا در 
نظــر گرفتــن ایــن نــکات؛ ایــن زیــر مضمــون هــا، کارکــرد هــای 
لحظــه ای و زودگــذر خــوردن هیجانــی هســتندکه بــرای ســازگار 
شــدن بــا شــرایط احساســی دشــوار و کنــار آمــدن بــا افــکار منفــی 
ــه کار  ــدگان  ب ــی مشــارکت کنن ــظ انســجام روان و در جهــت حف
مــی رونــد و نشــان مــی دهنــد، نقــش سازشــی خــوردن هیجانــی 
در بســتر فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ایــران؛ بــر اســاس تجــارب 
زیســته زنــان جــوان فــزون وزن، در زمینــه هــای متعــددی کاربــرد 
دارد. در واقــع؛ طبــق یافتــه هــای ایــن پژوهــش؛ خــوردن هیجانــی 
راهــکاری موقــت اســت کــه در زندگــی مشــارکت گننــدگان بــرای 
ــی  ــات منف ــی، تســکین هیجان ــات منف ــکار و هیجان ــاب از اف اجتن
ــالوه؛  ــه ع ــی رود. ب ــه کار م ــت، ب ــات مثب ــود هیجان ــع کمب و رف
خــوردن هیجانــی بــرای ایــن مشــارکت کننــدگان نمــادی از خــود 
شــفقتی محســوب مــی شــود و  بــه آنهــا در مواجهــه بــا مشــکالت 
ــع  ــودآگاه در جهــت رف ــه طــور ناخ ــی بخشــد و ب ــرو م ــاً نی موقت
نگرانــی هــای مربــوط بــه کمبودهــای تغذیــه ای آنهــا و شــفای 
آن عمــل مــی کنــد. آنهــا هــرگاه احســاس کننــد، حامــی ندارنــد؛ 
خــوردن هیجانــی برایشــان بــه عنــوان مأمــن و پناهــی اســت کــه 
ــا رهــا  ــرار مــی دهــد و آنهــا را طــرد ی ــار آنهــا ق خــود را در اختی
ــرار  ــاط  برق ــا آن ارتب ــد ب ــی توانن ــال م ــن ح ــد و در عی ــی کن نم
ــه طــور ناخــوداگاه  ــد و همــدم احســاس تنهایشــان شــود و ب کنن

امنیــت غذایــی آنهــا را نیــز تأمیــن مــی کنــد. 

بحث 
ایــن پژوهــش؛ نقــش خــوردن هیجانــی در زندگــی زنــان جــوان 
فــزون وزن را تبییــن نمــود کــه حاصــل آن پدیــدار شــدن مضمون 
"نقــش سازشــی" بــود. همســو بــا ایــن یافتــه، در پژوهــش پدیــدار 

ــاره خــوردن هیجانــی در کشــور  شناســی کــه Close )2013( درب
ــرد  ــوان "کارک ــت عن ــی تح ــود؛ مضمون ــام داده ب ــس انج انگلی
خــوردن هیجانــی" شناســایی شــد و ایــن مضمــون نســبتاً مشــابه 
ــی  ــوردن هیجان ــراد از خ ــدف اف ــی"، ه ــش سازش ــون "نق مضم
را تبییــن مــی کــرد ]9[. در ادامــه شــواهد پژوهشــی همســو و نــا 
ــش سازشــی  ــده نق ــای شــکل دهن ــون ه ــر مضم ــا زی همســو ب
خــوردن هیجانــی بــه همــراه تحلیــل هــای مربوطــه، ارائــه گردیده 

اســت:
همســو بــا زیــر مضمــون، "اجتنــاب از افــکار و عواطــف منفــی"؛ 
در یــک پژوهــش پدیــدار شناســی کــه در آمریــکا دربــاره خــوردن 
هیجانــی انجــام شــده بــود، یکــی از مضمــون هــای اصلــی تحــت 
عنــوان "خــوردن هیجانــی بــه عنــوان حــواس پرتــی" نــام گرفــت 
]10[. طبــق ســایر شــواهد پژوهشــی؛ دانــش آموزانــی کــه قبــل 
از امتحــان دادن اســترس داشــتند، گــزارش مــی کردنــد کــه غــذا 
ــد ]11[ و  ــی کن ــا را از اســترس منحــرف م ــواس آنه ــوردن، ح خ
ــی  ــوردن هیجان ــا خ ــا، ب ــازگارانه ســرکوب هیجــان ه پاســخ ناس
ــق  ــی از طری ــه اجتناب ــن مقابل ــادار دارد ]2[. همچنی ــه معن رابط
ــر  ــت ]3[ و زی ــط اس ــی مرتب ــوردن هیجان ــا خ ــی ب ــواس پرت ح
مضمــون "بــی حــس کــردن" کــه در پژوهــش پدیــدار شناســی 
Close )2013( بــه عنــوان یکــی از کارکــرد های خــوردن هیجانی 

آمــده اســت، در همیــن راســتا معنــا مــی دهــد ]9[. در تبییــن ایــن 
یافتــه هــا مــی تــوان گفــت؛ براســاس فرضیــه "پوشــاندن"؛ افــراد 
از پرخــوری بــرای پنهــان کــردن علــت واقعــی وضعیــت هیجانــی 
ــرض  ــق ف ــن طب ــد ]35[. همچنی ــی کنن ــتفاده م ــود اس ــی خ منف
پژوهشــگران؛ پرخــوری و بــه ویــژه مصــرف بیــش از حــد منابــع 
انــرژی چــرب یــا قنــدی در مبتالیــان بــه اختــالل اســترس پــس 
ــم  ــری از عالئ ــرای جلوگی ــت؛ ب ــکاری اس ــاً راه ــانحه، صرف از س
ــی حــس شــدن از حالتهــای احساســی  ــن اختــالل و ب خــاص ای
و خاطــرات ناخوشــایند مربــوط بــه ایــن اختــالل ]36[.  بنابرایــن، 
برخــی از غذاهــا ممکــن اســت ماننــد ســایر مــوادی کــه شــیمی 
مغــز و از ایــن رو آگاهــی را تغییــر مــی دهنــد، عمل کننــد ]37[. در 
تبیینــی دیگــر، طبــق تئــوری "فــرار"؛ افــراد از پرخــوری اســتفاده 
مــی کننــد تــا از ســطح باالیــی از خودآگاهــی انتقــادی احســاس 
شــده؛ هنگامیکــه  قــادر بــه تأمین خواســته هــای درونــی و بیرونی 
نیســتند، فــرار کننــد. زیــرا خــوردن، بوســیله کاهــش دادن آگاهــی 
ــی هــای شــناختی انتقــادی را  ــرار از ارزیاب ــه محیــط اطــراف، ف ب

فراهــم مــی کنــد ]38[. 
همســو بــا زیــر مضمــون "تســکین عواطــف منفــی"؛ یــک مطالعه 
مــروری، پــس از بررســی 18 مطالعــه تجربــی در مــورد رابطــه بین 
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خــوردن و تنظیــم هیجانــی در بیمــاران مبتــال بــه فــزون وزنــی و 
پرخــوری بــه ایــن نتیجــه رســید؛ تســکین هیجانــی پــس از غــذا 
خــوردن یکــی از عوامــل حفــظ کننــده رفتارهــای خوردن ناســازگار 
مــی باشــد ]13[. در نتایــج پژوهــش هــای پدیــدار شناســی مرتبــط 
بــا خــوردن هیجانــی و فــزون وزنــی نیــز خاصیــت آرامش بخشــی 
ــان شــده اســت ]9-10، 15، 18[. همچنیــن  ــی بی خــوردن هیجان
ــی و  ــا چرب ــای ب ــرف غذاه ــی؛ مص ــواهد پژوهش ــایر ش ــق س طب
قنــد بــاال، بــر محــور هیپوتاالمــوس- هیپوفیــز- آدرنــال اثــر مــی 
گــذارد و موجــب آرامــش مــی شــود ]39[. در راســتای تبییــن ایــن 
زیــر مضمــون؛ شــواهد پژوهشــی فرضیاتــی را مطــرح مــی کننــد 
کــه نشــان مــی دهــد؛ اســتفاده از خــوردن بــه عنــوان یــک راهکار 
تنظیــم هیجانــی ناســازگار، ممکــن اســت توســط تقویــت منفــی 
تبییــن شــود. بــه عنــوان مثــال خــوردن، ُخلــق منفــی را کاهــش 
مــی دهــد ]12-13[. در ایــن راســتا؛ طبــق فرضیــه "خوددرمانــی 
اختــالل اســترس پــس از ســانحه"؛ عالئــم ایــن اختــالل، فرآینــد 
اســتفاده بیــش از حــد، از غذاهــا و نوشــیدنی هــای ناســالم را راه 
ــرات  ــردن خاط ــران ک ــرای جب ــا تالشــی ب ــد، ت ــی کن ــدازی م ان
ناشــی از ترومــا را در احســاس قربانیــان آن ایجــاد کنــد ]14، 36[. 
ــش  ــری کالســیک، افزای ــه یادگی ــه نظری ــتناد ب ــا اس ــن ب همچنی
ولــع در برابــر ُخلــق منفــی منجــر بــه شــرطی ســازی کالســیک 
مــی شــود و در مرحلــه دوم شــرطی ســازی عامــل رخ مــی دهــد و 

خــوردن بــا کاهــش ُخلــق منفــی تقویــت مــی شــود ]40[.  
همســو بــا زیــر مضمــون "رفــع گرســنگی هیجانــی"؛ در پژوهــش 
پدیــدار شناســی کــه Hernandez-Hons  و Woolley )2012( در 
آمریــکا دربــاره خــوردن هیجانــی انجــام دادنــد؛ یکــی از مضامیــن 
بدســت آمــده، تحــت عنــوان "گرســنگی هیجانــی" نــام گــذاری 
ــا  شــد. ایــن پژوهشــگران در تبییــن یافتــه هــای خــود گفتنــد؛ ب
ــدگان در اســتفاده از غــذا  ــه ســابقه ای کــه شــرکت کنن توجــه ب
ــع  ــر رف ــالوه ب ــود؛ ع ــاختن خ ــنود س ــای خش ــع نیازه ــرای رف ب
ــای  ــه نیازه ــی ک ــن وقت ــد؛ بنابرای ــک، دارن ــای فیزیولوژی نیازه
روانشــناختی یــا هیجانــی آنهــا برانگیختــه مــی شــوند، بــدن آنهــا 
شــروع مــی کنــد بــه  ســیگنال دادن گرســنگی. همچنیــن از آنجــا 
کــه گرســنگی در پدیــده خــوردن هیجانــی، در واقــع یــک نشــانگر 
هیجانــی اســت؛ نــه جســمی، درنتیجــه ایــن گرســنگی هیجانــی از 
طریــق خــوردن برطــرف نمــی شــود و باقــی خواهــد مانــد ]10[. در 
پژوهــش کیفــی دیگــری کــه در کشــور انگلیــس دربــاره ســندرم 
خــوردن شــبانه انجــام شــده بــود؛ در تحلیــل داده هــا یــک مفهــوم 
هســته ای تحــت عنــوان "گرســنگی هیجانــی" پدیــدار شــد کــه 
یــک اشــتیاق یــا نیــاز بــه ســیر نمــودن نیازهــای هیجانــی اساســی 

بــرآورده نشــده از طریــق خــوردن، را منعکــس مــی کــرد ]41[. در 
تبیینــی دیگــر؛ پژوهشــگران معتقدنــد؛ افــراد فــزون وزن، بــه دلیل 
ــوان یــک مکانیســم  ــه عن ــی ب ــرات اســتفاده از خــوردن هیجان اث
مقابلــه، در تمایــز بیــن هیجانــات و گرســنگی خــود مشــکل دارنــد. 
در نتیجــه، گاهــی زیــاد از حــد از غــذا بــرای درمــان هــم نیازهــای 
عاطفــی و هــم نیازهــای غذایــی خــود اســتفاده مــی کننــد ]10[. 
نتیجــه اینکــه؛ وقتــی غــذا بــه جــای رفــع گرســنگی بــرای ارضای 
ــی  ــه خــوردن هیجان ــات فــرد خــورده مــی شــود، منجــر ب هیجان
ــی را افزایــش مــی دهــد ]37[.  ــزون وزن مــی شــود کــه خطــر ف
طبــق تحلیــل پژوهــش کنونــی؛ لــذت بخشــی خــوردن هیجانــی 
ــی  ــدگان هیجان ــِی، خورن ــنگی هیجان ــع گرس ــی رف ــل اصل عام
بــود. در ایــن راســتا، یکــی از زیــر مضمــون هــای بدســت آمــده 
در پژوهــش پدیــدار شناســی Close )2013(، "لذت/پــاداش" 
ــد؛  ــده در پژوهــش او مــی گفتن ــراد شــرکت کنن ــام داشــت و اف ن
ــت از  ــات مثب ــردن احساس ــی ک ــا طوالن ــاد ی ــرای ایج ــذا ب از غ
ــذت  ــگذرانی، ل ــی، خوش ــذت، خوش ــادی، ل ــی، ش ــل سرخوش قبی
ــن  ــد ]9[. همچنی ــی کنن ــتفاده م ــان اس ــی، هیجــان و اطمین طلب
طبــق نتایــج ســایر پژوهــش هــا؛ مصــرف غــذا باعــث رهــا ســازی 
ــذت و  ــز مــی شــود کــه واســطه ل ــن در قســمتهایی از مغ دوپامی
هیجــان اســت و میــزان پــاداش ذهنــی یــا تجربــه لــذت بــردن از 
خــوردن بــا میــزان ترشــح دوپامیــن مرتبــط اســت ]37[ و خــوردن 
ــه  ــاال ب ــن  حساســیت ب ــی نقــش میانجــی را در رابطــۀ بی هیجان

ــه وزن دارد ]16[.  ــاداش و اضاف پ
مخالــف بــا زیــر مضمــون "نمــاد خــود شــفقتی"، شــواهد 
پژوهشــی نشــان دادنــد؛ خــوردن هیجانــی بــا مهارتهــای واقعــی 
خــود شــفقتی رابطــه ای معکــوس دارد ]42-43[. بــه نحــوی کــه؛ 
ــطه ای  ــش واس ــا نق ــفقت ورزی ب ــود ش ــزون وزن، خ ــراد ف در اف
پــردازش هیجانــی بــر خــوردن هیجانــی تاثیــر معکــوس داشــت 
ــکالت  ــا مش ــفقتی ب ــود ش ــای خ ــر مهارته ــطوح باالت ]42[ و س
کمتــر در تنظیــم هیجانــی و متعاقبــاً بــا خــوردن هیجانــی کمتــر، 
ــود ]43[. طبــق ســایر شــواهد پژوهشــی؛ راهــکار خــود  مرتبــط ب
شــفقتی بــا بهبــود بیشــتر در ُخلــق بــه دنبــال اِلقــای ُخلــق منفــی 
همــراه بــود و شــرکت کننــدگان در شــرایط خــود شــفقتی، در حــد 
معنــاداری کالــری کمتــری مصــرف مــی کردنــد، غــذای مصرفــی 
ــه  ــری ب ــل کمت ــد و تمای ــی کردن ــی م ــایند ارزیاب ــر خوش را کمت
ادامــه خــوردن داشــتند ]44[. در ایــن رابطــه؛ بــا در نظــر گرفتــن 
ســایر کارکــرد هــای موقتــی کــه خــوردن هیجانــی در فرونشــاندن 
دادن هیجــان هــای منفــی افــراد و پــرت کــردن حــواس آنهــا از 
افــکار و هیجانــات منفــی دارد و بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه 
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خــوردن هیجانــی همــراه بــا آرامــش بخشــی و لــذت بخشــی گذرا 
اســت، بنابرایــن در تبییــن نتایــج متضــاد پژوهــش کنونــی بــا نتایج 
ــًا  ــی صرف ــوردن هیجان ــت؛ خ ــوان گف ــی ت ــا م ــایر پژوهــش ه س
ــود مهارتهــای خــود شــفقتی اســت  ــرای کمب ــی کاذب ب جایگزین
کــه بــه طــور موقــت احســاس خــود شــفقتی را بــه فــرد القــاء مــی 
ــدان  ــک پژوهــش نشــان داد؛ فق ــج ی ــن رابطــه نتای ــد. در ای نمای
ارضــای نیازهــای خود-رضایتمنــدی، مثــل؛ حــس تعلــق پذیــری، 
ــاق                                                                                            ــو اتف ــای مزل ــله نیازه ــه در سلس ــین ک ــق ورزی و تحس عش
مــی افتــد، منجــر بــه خــوردن هیجانــی مــی شــود ]45[. بــا توجــه 
ــوردن  ــرد؛ خ ــرض ک ــوان ف ــی ت ــش، م ــن پژوه ــج ای ــه  نتای ب
هیجانــی، از طریــق ارضــای موقــت نیازهــای خــود رضایتمنــدی، 
در جهــت تأمیــن نیــاز خــود شــفقتی خوردنــدگان هیجانــی عمــل 
ــت؛  ــد اس ــز معتق ــتا Close )2013( نی ــن راس ــد. در ای ــی کن م
ــاداش دادن  ــرای پ خــوردن تســکینی از طریــق اســتفاده از غــذا ب
بــه خــود، بــرای تأمیــن شــفقت مــورد نیــاز بــه کار مــی رود ]9[. 
همســو بــا زیــر مضمــون "نقش نیــرو بخــش"؛ در پژوهــش پدیدار 
شناســی Hernandez-Hons  و Woolley )2012(، مشــارکت 
ــی،  ــوردن هیجان ــاره خ ــردن درب ــت ک ــگام صحب ــدگان هن کنن
ــدرت                                                                                          ــاس ق ــی آن احس ــه ط ــد ک ــی کردن ــف م ــی را تعری تجارب
مــی کردنــد. بنابرایــن یکــی از مضمــون هــای اصلــی بدســت آمده 
در پژوهــش آنهــا، تحــت عنــوان "لحظــات توانمنــد شــدن" نــام 
گرفــت. ایــن پژوهشــگران در ایــن بــاره گفتنــد؛ احســاس نادرســت 
توانمنــد شــدن، کــه از طریــق مشــارکت در رفتــار خــوردن هیجانی 
حاصــل مــی شــد، نشــأت گرفتــه از لحظاتــی بــود کــه مشــارکت 
ــه از آن  ــی را ک ــی، موقعیت ــوردن هیجان ــگام خ ــدگان در هن کنن
ــال؛ مشــارکت  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کردن ــرل م ــد، کنت ناراضــی بودن
کننــدگاِن پژوهــش آنهــا، گــزارش مــی کردنــد کــه ایــن لحظــات 
فقــط بــه طــور موقــت تجربــه شــده و اعتــراف مــی کردنــد کــه 
آنهــا دوبــاره از خــوردن هیجانــی بــرای کنــار آمــدن بــا موضوعــات 
نارضایتــی و ناراحتــی اســتفاده مــی کردنــد ]10[. همســو بــا ایــن 
یافتــه هــا؛ در پژوهــش کنونــی نیــز مشــارکت کننــدگان بــه موقت 
ــی،  ــرو بخــش خــوردن هیجان ــودن نقــش نی ــد ب ــودن و ناکارآم ب
ــوان  ــی ت ــون، م ــر مضم ــن زی ــن ای ــد. در تبیی ــی کردن ــان م اذع
فــرض کــرد؛ خــوردن هیجانــی از طریــق القــاء موقت خودشــفقتی، 
ــه طــور موقــت  ــر مشــکالت را ب احســاس توانمنــد شــدن در براب
ــرا طبــق شــواهد پژوهشــی، خــود  ــد. زی ــه فــرد القــاء مــی نمای ب
شــفقتی موجــب بازســازی شــناختی مثبــت مــی شــود و افــرادی 
ــا  ــی را ب ــات منف ــد، اتفاق ــی برخوردارن ــفقتی باالی ــود ش ــه از خ ک
عبــارات کمتــر وخیــم تــری نســبت بــه افــرادی کــه خــود شــفقتی 

ــت  ــرات مثب ــن تغیی ــد ]46[ و همی ــی کنن ــر م ــد، تعبی ــم دارن ک
روانشــناختی موقــت، ممکــن اســت؛ باعــث القــاء توانمنــدی موقت 

در برابــر افــکار و هیجانــات منفــی شــود.
ــک  ــج ی ــش"؛ نتای ــفا بخ ــش ش ــون "نق ــر مضم ــا زی ــو ب همس
ــد  ــی توانن ــوداگاه م ــی ناخ پژوهــش نشــان داد؛ پاســخهای عاطف
بوســیله دیــدن غــذا ایجــاد شــوند و ایــن واکنــش هــا در رفتارهــای 
روزمــره مربــوط بــه پرخــوری مؤثر هســتند. ولــی در ایــن پژوهش، 
ــی  ــا خــوردن هیجان ــه غــذا، ب پاســخ هــای عاطفــی ناخــودآگاه ب
رابطــه معنــادار نداشــت ]47[. در پژوهــش پیشــگفت، بــرای انــدازه 
ــار  ــدی رفت ــراد، از پرسشــنامه هلن ــوردن اف ــری گرایشــهای خ گی
خــوردن اســتفاده شــده بــود. از آنجاییکــه ایــن پرسشــنامه در رابطه 
بــا رفتــار خــوردن هیجانــی، هیجانــات منفــی آشــکاری را کــه بــا 
شــرایط زندگــی کنونــی مرتبــط هســتند، انــدازه گیــری مــی کنــد 
و پاســخهای هیجانــی دارای قدمــت و نهادینــه شــده ای کــه بــه 
ــده  ــک درآم ــان و اتوماتی ــای پنه ــا و نگرانیه ــه ه ــورت دغدغ ص
انــد، را بــه راحتــی نمــی توانــد تشــخیص دهــد، بنابرایــن پیشــنهاد                                                                                       
مــی شــود؛ در ایــن زمینــه تحقیقــات دقیــق تــری انجــام گیــرد. 
بهرحــال در طــول تاریــخ طوالنــی تکاملــی مــا، عواطــف ســیگنال 
هــای ســازگاری را فراهــم مــی کننــد و باعــث راه انــدازی پاســخ 
هــای انطباقــی متعــدد، از جملــه انگیــزه رفتــاری، آمادگــی 
ــم   ــه ه ــوند ]47[. اینک ــی ش ــناختی م ــم ش ــی و تنظی فیزیولوژیک
پاســخ هــای شــناختی بــه غــذا و هــم پاســخ هــای رفتــاری بــه 
غــذا، مــی تواننــد ناخــودآگاه تحریــک شــوند ]47-48[، یافتــه ای 
اســت کــه بــا اهمیــت حیاتــی غــذا بــرای بقــا، مطابقــت دارد ]47[ 
ــوردن  ــش خ ــد نق ــی توان ــا، م ــرای بق ــذا ب ــی غ ــت حیات و اهمی
هیجانــی را در راســتای رفــع نگرانــی هــای ناخــودآگاه مربــوط بــه 
ــی و حفــظ ســالمت  ــا هــدف بازیاب ــه ای کــه ب کمبودهــای تغذی

انجــام مــی گیــرد، را توجیــه نمایــد. 
ــدم  ــوردن" و "هم ــاه خ ــای "در پن ــون ه ــر مضم ــا زی ــو ب همس
احســاس تنهایــی"، در یــک مطالعــه پدیدارشناســی هرمنوتیکــی 
ــود  ــد؛ وج ــام گردی ــکا انج ــی در آمری ــزون وزن ــه ف ــه درزمین ک
همزمــان دو عامــل تنهایــی و فقــدان حمایــت اجتماعــی در 
مشــارکت کننــدگان شناســایی شــد و  مشــارکت کننــدگان هنــگام 
ــق افزایــش  ــد از طری ــا پریشــانی ســعی مــی کردن ــی ب ــا روی روی
ــار  ــی کن ــت اجتماع ــتن حمای ــی و نداش ــا تنهای ــذا، ب ــرف غ مص
ــا مراجعــه بــه مــواد غذایــی، آن را درمــان کننــد ]18[.  بیاینــد و ب
ــی  ــر مضمون ــز زی ــدار شناســی Close )2013( نی در پژوهــش پدی
تحــت عنــوان "حمایــت اجتماعــی محــدود" اســتخراج شــد. طبق 
ــری در  ــیب پذی ــدود، آس ــی مح ــت اجتماع ــای او، حمای ــه ه یافت
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برابــر خــوردن هیجانــی را افزایــش مــی دهــد و خــوردن هیجانــی 
مــی توانــد بــه یــک جایگزیــن بــرای تمــاس اجتماعــی و ترویــج 
ــن در  ــود. همچنی ــل ش ــذا، تبدی ــق غ ــت از طری ــده صمیمی دهن
ــر مضمــون دیگــری بدســت آمــد کــه  "غــذا  ایــن پژوهــش، زی
بــه عنــوان یــک دوســت" نــام گرفــت. Close )2013( در توضیــح 
ایــن زیرمضمــون مــی گویــد؛ احســاس تنهایــی موجــب  خــوردن 
ــذا  ــد و از غ ــی ش ــدگان م ــارکت کنن ــی از مش ــکینی در  برخ تس
بــرای جایگزیــن کــردن همراهــی انســان اســتفاده مــی شــد ]9[. 
در پژوهــش Hernandez-Hons و Woolley  )2012( نیــز  یکــی 
از مضمــون هــای اصلــی بدســت آمــده تحــت عنــوان "احســاس 
ــرا از  ــت، زی ــام گرف ــراه" ن ــک هم ــوان ی ــه عن ــذا ب ــی و غ تنهای
نــگاه برخــی از مشــارکت کننــدگان پژوهــش آنهــا؛ بــرای مقابلــه 
بــا احســاس تنهایــی، غــذا بــه یــک همــراه تبدیــل مــی شــد؛ زیــرا 
در آن چیــزی بــود کــه مــی توانســتند بــه آن رو کننــد؛ چیــزی کــه 
هرگــز آنهــا را رهــا یــا رد نمــی کنــد ]10[. همســو بــا ایــن نتایــج؛ 
در پژوهــش هــای از نــوع کمــی نیــز یافتــه هایــی مشــابه بــا نتایج 
پژوهــش هــای پدیــدار شناســی پیشــگفت، بدســت آمــده اســت. 
بــه عنــوان مثــال، پژوهشــگران دریافتنــد؛ تعامــالت اجتماعــي غیر 
ــن  ــی همــراه اســت ]17[. همچنی ــا خــوردن هیجان ــه ب حمایتگران
نتایــج پژوهــش هــای دیگــر، بیانگــر ایــن بــود کــه طرحــواره رهــا 
شــدگی، رفتارهــای خــوردن را فعــال مــی کنــد کــه احتمــااًل بــرای  
اجتنــاب از هیجانــات منفــی مربــوط بــه ایــن طرحــواره اســت ]49[ 
و خــوردن غذاهــای راحــت، نیــاز بــه تعلــق را بــرآورده مــی کنــد و 
احســاس تنهایــی را کاهــش مــی دهــد ]50[. یکــی از فرضهایــی 
کــه تبییــن مــی کنــد؛ بــه چــه دلیلــی افــراد در شــرایط نداشــتن 
حامــی و احســاس تنهایــی بــه خــوردن هیجانــی روی مــی آورنــد، 
در رابطــه بــا دلبســتگی ناایمــن اســت. مشــارکت کننــدگان 
ــی ]9- ــدار شناس ــای پدی ــش ه ــر پژوه ــی و دیگ ــش کنون پژوه
ــود  ــی خ ــن دوران کودک ــورد تاریخچــه دلبســتگی ناایم 10[ در م
صحبــت مــی کردنــد و  بــرای تعــدادی از آنهــا ایــن دلبســتگی نــا 
ایمــن تــا بزرگســالی نیــز ادامــه یافتــه بــود. این شــرایط، مشــارکت 
ــط عاشــقانه  ــه پیــش بینــی عــدم موفقیــت در رواب کننــدگان را ب
ــتیبانی؛ از  ــاط و پش ــود ارتب ــا کمب ــردن ب ــه ک ــی و مقابل و خانوادگ

طریــق خــوردن هیجانــی، ســوق مــی داد. 
همســو بــا زیــر مضمــون "امنیــت جویــی غذایــی"؛ یکــی از زیــر 
ــی  ــدار شناس ــش پدی ــده در پژوه ــتخراج ش ــای اس ــون ه مضم
Close )2013( تحــت عنــوان "عــدم امنیــت غذایــی" بــود. طبــق 

ــل خــوردن  ــرد را در مقاب ــی ف ــت غذای ــه هــای او؛ عــدم امنی یافت
ــای از  ــج پژوهــش ه ــد ]9[. نتای ــی کن ــر م ــیب پذی ــی آس هیجان

ــا خــوردن  ــی ب ــی غذای ــد، ناامن ــز نشــان مــی دهن ــوع کمــی نی ن
هیجانــی رابطــه مثبــت دارد ]19-21[. در تبییــن ایــن یافتــه مــی 
تــوان گفــت؛ ممکــن اســت خــوردن هیجانــی از طریــق تجربیــات 
ــی، ایجــاد شــود و  عوامــل  کودکــی در مــورد عــدم امنیــت غذای
مالــی محــدود کننــده دسترســی بــه مــواد غذایــی و زندگــی کردن 
در مناطــق روســتایی و محیــط هــای منــزوی کــه دسترســی بــه 
تنــوع غذایــی محــدود اســت، از عوامــل ایجــاد کننــده عــدم امنیت 
غذایــی باشــد و دسترســی بــی ثبــات بــه غــذا باعــث مــی شــود؛ 
در اوقاتــی کــه رفــاه بیشــتری از نظــر دسترســی بــه مــواد غذایــی 
ــرد. همچنیــن محدودیــت هــای  وجــود دارد، پرخــوری انجــام گی
ــر اســت و  ــی مؤث ــی غذای ــذا، در ایجــاد ناامن ــورد غ ــن در م والدی
برعکــس حمایــت اجتماعــی قــوی تأثیــر ناامنــی غذایــی را کاهش 
ــت  ــدم امنی ــه ع ــاره رابط ــم درب ــه مه ــک نکت ــد ]9[. ی ــی ده م
غذایــی و خــوردن هیجانــی ایــن اســت کــه؛ طبــق نتایــج یکــی 
ــت  ــدم امنی ــی و ع ــوردن هیجان ــن خ ــه بی ــا، رابط ــش ه از پژوه
ــدم  ــه ع ــی ک ــود و مردان ــان ب ــر از زن ــوی ت ــردان ق ــی در م غذای
امنیــت غذایــی داشــتند، بــرای خــوردن هیجانــی در معــرض خطــر 
بیشــتری بودنــد ]21[. بررســی علــت ایــن موضــوع، نیازمنــد انجــام 

پژوهــش هــای بیشــتر اســت. 

نتیجه گیری
در پژوهــش کنونــی، مضمــون "نقــش سازشــی"؛ کارکــرد هــای 
ــود.  ــی نم ــون معرف ــر مضم ــب 9 زی ــی را در قال ــوردن هیجان خ
ــه نظــر مــی رســد؛ کارکردهــای  ــگاه اول ب ــا وجــودی کــه در ن ب
خــوردن هیجانــی بــرای ســازگار شــدن افــراد بــا شــرایط احساســی 
دشــوار کاربــرد دارنــد، ولــی از آنجاییکــه؛ ایــن کارکــرد هــا موقت و 
لحظــه ای هســتند،  بنابرایــن نقشــی مانــدگار در حــذف یــا کاهش 
هیجانــات منفــی ندارنــد. بــه عنــوان مثــال؛ بــا وجــودی کــه مقابله 
ــد، ولــی  ــا هــم رابطــه مثبــت دارن اجتنابــی و خــوردن هیجانــی ب
ــرای  ــدت ب ــاه م ــک راه حــل کوت ــی ی ــه اجتناب از آنجاییکــه مقابل
کاهــش اســترس اســت، در نتیجــه خــوردن هیجانــی نیــز یــک راه 
ــن  ــات منفــی و تســکین ای ــاب از هیجان ــرای اجتن حــل موقــت ب
هیجانــات،  بــه حســاب مــی آیــد و  قــادر بــه حــذف دائمــی عوامل 
ــای  ــه؛ کارکرده ــر اینک ــم دیگ ــه مه ــترس زا نیســت ]8[. نکت اس
ــه ای  ــوی چرخ ــک الگ ــری ی ــکل گی ــی، در ش ــوردن هیجان خ
ــی آن  ــد اصل ــه پیام ــی مکــرر، ک ــی؛ خــوردن هیجان ــاری یعن رفت
ــن  ــن؛ ای ــد ]9[. بنابرای ــدی دارن ــی کلی ــت، نقش ــش وزن اس افزای
کارکــرد هــا، مانــع اثربخشــی اقدامــات کاهــش وزن می شــوند. در 
ایــن رابطــه؛ نتایــج پژوهــش کنونــی بینشــی عمیــق بــرای طــرح 
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ــوری  ــه پرخ ــناختی در زمین ــی و روانش ــالت آموزش ــزی مداخ ری
ــنهاد                                                                                                 ــد و پیش ــی کن ــم م ــان، فراه ــژه در زن ــی؛ بوی ــزون وزن و ف
مــی دهــد؛ در ایــن گونــه مداخــالت، کارکردهــای خــوردن 
هیجانــی و معناهایــی کــه ایــن کارکردهــا در تجــارب زیســته زنان 
ــت  ــورد اهمی ــد. در م ــرار نگیرن ــت ق ــورد غفل ــزون وزن دارد، م ف
ــه               ــود ک ــی ش ــاره م ــه Close )2013( اش ــه گفت ــوع ب ــن موض ای
مــی گویــد: "اگــر خــوردن تســکینی بــرای تأمیــن شــفقت مــورد 
نیــاز کاربــرد دارد، محــدود کــردن غــذا بــه طــور ضمنــی بــه معنــی 
نفــی راحتــی و اساســاً بــه معنــای خــود تنبیهــی اســت. بنابرایــن 
مدیریــت وزن کــه شــامل بررســی دالیــل خــوردن هیجانی باشــد، 
مــی توانــد بــه طــور بالقــوه کاهــش وزن مؤثــر را افزایــش دهــد" 

  .]9[
ــت  ــر محدودی ــالوه ب ــی ع ــش کنون ــه؛ پژوه ــی اینک ــه پایان نکت
هایــی کــه مربــوط بــه ماهیــت پژوهــش هــای کیفــی اســت؛ از 
جملــه نداشــتن تعمیــم پذیــری بــه دلیــل حجــم کــم نمونــه هــا؛ 
بــا توجــه بــه ماهیــت مطالعــه کیفــی، محدودیــت هــای دیگــری 

نیــز دارد. از جملــه اینکــه؛ مــردان و ســایر گروههــای ســنی زنــان 
را  لحــاظ نکــرده بــود و پیشــنهاد مــی شــود؛ در آینــده، پژوهــش 
هــای پدیــدار شناســی در زمینــه خــوردن هیجانــی مــردان و ســایر 

گروههــای ســنی زنــان نیــز انجــام گیــرد. 

سپاسگزاری
ــان نامــه دکتــری روانشناســی  ــه حاصــل بخشــی از پای ایــن مقال
ســالمت در زمینــه تحلیــل پدیــدار شناســی خــوردن هیجانی اســت 
]IR.IAU.K.REC.1399.006[  ــا کــد و دارای مجــوز اخــالق ب
از کمیتــه اخــالق دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کــرج مــی باشــد. 
ــده  ــارکت کنن ــوان مش ــه عن ــه ب ــرادی ک ــام اف ــیله از تم بدینوس
وقــت خــود را در اختیــار پژوهشــگر قــرار دادنــد، همچنیــن مرکــز 
ــه  ــکان دسترســی ب ــه ام ــام کســانی ک بهداشــت کرمانشــاه و تم
مشــارکت کننــدگاِن ایــن پژوهــش را فراهــم نمودنــد، تشــکر بــه 

عمــل مــی آیــد.
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