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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین مدل رابطهی بین خوردن ذهنآگاهانه با کیفیت زندگی با میانجیگری تصویر
بدنی و رفتارهای خوردن در زنان دارای اضافه وزن و چاقی در شهر اهواز انجام شد .طرح پژوهش ،توصیفی
و از نوع همبستگی بود .جامعهی پژوهش شامل کلیهی زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی شهر اهواز در
سال  0969است .نمونهی پژوهش حاضر بهوسیلهی دعوت از طریق آگهی از میان  952زن داوطلب شهرستان
اهواز 411 ،نفر با کسب رضایت و با توجه به مالکهای ورود و خروج به روش نمونهگیری در دسترس و
هدفمند ،برگزیده شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی -
فرم کوتاه ( ،)0669پرسشنامهی خوردن ذهنآگاهانه فرامسون ،کریستال ،شنک ،لیتمن ،زلیاد و بنیتز (،)5116
پرسشنامهی نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون ،اکسوم و پری ( )5112و پرسشنامهی رفتار خوردن داچ ون استرین،
فریجترز ،برگرز و دفارس ( )0699بهره برده شد .جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری همبستگی پیرسون
و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از برنامههای آماری  SPSS-52و  AMOS-54استفاده شد.
نتایج حاصل نشان داد بین خوردن ذهنآگاهانه با کیفیت زندگی ،رابطهی مثبت و معنادار و بین تصویر بدنی
و رفتارهای خوردن با کیفیت زندگی ،رابطهی منفی و معناداری وجود داشت ( .)p > 1/10همچنین ،نتایج
شاخصهای برازندگی مدل ،از برازش مدل پیشنهادی با یک شاخص اصالح حمایت کردند .پژوهش حاضر
نشان داد که عوامل شناختی (مانند خوردن ذهنآگاهانه و تصویر بدنی) و عوامل رفتاری (مانند رفتارهای
خوردن) موجب بهبود کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن و چاقی نیز میشود.

واژههای کلیدی :تصویر بدنی ،خوردن ذهنآگاهانه ،رفتارهای خوردن ،کیفیت زندگی
 .0دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازpondnezhadan@yahoo.co.uk .

 .5استاد گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوازyousefaliattari1@yahoo.com .
 .9استادیار علوم تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور شاخه اهوازdordaneh.h@yahoo.com .
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مقدمه
چاقی و اضافه وزن 0یکی از مشکالت اصلی تهدیدکنندهی سالمتی و عمدهترین بیماری
مربوط به سوختوساز بدن 5در بسیاری از ملل است (ویدا .)5119 ،9شواهد پزشکی نشان
میدهد که پرخوری 4منجر به بروز مشکالت جدی سالمتی همچون فشارخون باال ،دیابت،
باال رفتن کلسترول و به دنبال آن مشکالت قلبی عروقی و بهطورکلی ،کیفیت زندگی 2پایین
در میان افراد میشود (کارنفورد ،بارکان ،هینکو و هاروتیز .)5105 ،9در سالهای اخیر،
کیفیت زندگی بهعنوان یکی از پیامدهای مهم بیماریهای مزمن موردتوجه محققان و
متخصصان بالینی قرار گرفته است .در همین راستا ،راهبردهای جدید سازمان بهداشت
جهانی 9بیان میکند که کانون و تمرکز پژوهشها باید چشمانداز سالمتی را مدنظر قرار دهد
و بر افزایش کیفیت زندگی افراد تمرکز کند (سازمان بهداشت جهانی ،5110 ،به نقل از
شیخی ،هومن ،احدی و سپاهمنصور .)0961 ،کیفیت زندگی خود شامل دو مؤلفه است؛
نخست ،مؤلفهی عاطفی است که به عواطف مثبت و منفی تقسیم میگردد و دوم مؤلفهی
شناختی است که معموالً به رضایت از زندگی 9اشاره دارد( .قیداری و جلوداری.)0964 ،
کیفیت زندگی خوب الزمهی یک زندگی مفید ،مؤثر و رضایتبخش فردی است و شامل
ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان است (یوسفنژاد شیروانی و پیوستهگر،
 .)0961درواقع ،کیفیت زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوهی ادراک شناختی و عاطفی
شخص از کل زندگی است .به همین علت ،افراد دارای کیفیت زندگی باال ،هیجانهای مثبت
بیشتری را تجربه میکنند ،از گذشته و آینده خود و دیگران ،رویدادهای مثبت بیشتری را به
یاد میآورند و ارزیابی مثبتی از پیرامون خود دارند (تیم .)5101 ،6اغلب دانشمندان توافق
دارند که مفهوم کیفیت زندگی همواره  2بُعد زیر را در برمیگیرد:
1. obesity & overweight
2. metabolism
3. Vaidya
4. overeating
5. quality of life
6. Cornford, Barkan, Hinko, & Horowitz
7. world health organization
8. life satisfaction
9. Thimm
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 فیزیکی :مفاهیمی مانند قدرت ،انرژی ،توانایی انجام فعالیتهای روزمره و مراقبت از خود از
این دسته هستند.
 روانی :اضطراب ،افسردگی و ترس از این زمرهاند.
 اجتماعی :این بعد در مورد رابطهی فرد با خانواده ،دوستان و همکاران و درنهایت جامعه است.
 روحی :درک فرد از زندگی و هدف و معنای زندگی را در برمیگیرد .ثابت شده است که بعد
روحی ،زیرمجموعهی بعد روانی نبوده و یک دامنهی مهم و مستقل محسوب میشود.
 عالئم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان :در این راستا مواردی مانند درد ،تهوع و
استفراغ را میتوان نام برد .این بعد بیشتر در ابزارهای اختصاصی موردتوجه واقع میشود (نجات،
.)0999

بنا بر بررسی فاهیه ،5114( 0به نقل از برادران )0962 ،امروزه میتوان سه رویکرد عمده
به کیفیت زندگی را شناسایی کرد:
 رویکرد اول معتقد است که کیفیت زندگی به شرایط افراد مربوط است؛
 رویکرد دوم ،کیفیت زندگی را یک مفهوم چندبعدی میداند .این نگرش به توصیف حوزههای
چندگانهی کیفیت زندگی و همچنین تأثیر متقابل این حوزهها بر یکدیگر میپردازد؛
 سومین رویکرد نیز معتقد است که کیفیت زندگی با دو شاخص عینی و ذهنی اندازهگیری
میشود .جنبهی ذهنی به افراد کمک میکند تا تعریفی از هویت ،آرمانها و جهتیابی زندگیشان
ارائه کنند و این جنبه زمانی با ارزش است که با شرایط عینی زندگی همراه شود (عظیمی و باجالن،
.)0999

ازجمله متغیرهایی که بر کیفیت زندگی افراد چاق میتواند تأثیر داشته باشد ،خوردن
ذهنآگاهانه ،5تصویر بدنی 9و رفتارهای خوردن 4هستند.
خوردن ذهنآگاهانه بهعنوان آگاهی غیر قضاوتی از حالتهای هیجانی و فیزیکی مرتبط
با خوردن توصیف میشود (فرامسون ،کریستال ،شنک ،لیتمن ،زلیاد و بنیتز .)5116 ،2ذهن
آگاهی ،یک مفهوم مربوط به آگاهیها و هوشیاریهایی است که به اینجا و زمان حال
1. Fahiye
2. mindful eating
3.body image
4.eating behaviors
5.Framson, Kristal, Schenk, Littman, Zeliadt, & Benitez
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محدود میشود و نهتنها دربرگیرندهی عدم پیشداوری در نگرش است ،بلکه نیازمند،
هوشیاری ،تمرکز پایدار و گشودگی ذهن است .بر همین اساس ،ذهن آگاهی منجر به بینش
غیردردآور و غیرشخصی خواهد شد؛ زیرا تجارب کامالً آگاهانه و هوشیارانه منجر به
پایداری در کسب تجربههای اساسی خواهد شد (بار ،الیکینز و پترز .)5105 ،0بهاینترتیب،
کابات-زین )5119( 5ذهنآگاهی را بهعنوان حالت توجهی برانگیخته و آگاهی ازآنچه در
لحظهی کنونی اتفاق میافتد ،تعریف کرده است (اصغری ،قاسمی جوبنه ،حسینی صدیق و
جامعی)0962 ،؛ البته توجه در این تعریف ،توجهی است هدفمند ،به همراه پذیرش بدون
داوری در مورد تجربههای در حال وقوع در لحظهی کنونی .برخی از یافتهها نشان دادهاند
که ذهنآگاهی روشی است برای ارتباط بهتر با زندگی و معنادار کردن آن و از این راه،
باعث افزایش بهزیستی افراد میشود و بهعالوه ،یک چارچوب متعادل ذهنی است که از
بزرگنماییهای هیجانی و ناگوار جلوگیری میکند و فرصتی فراهم میسازد که فرد از
حالتهای هیجانی ناخوشایند و بروز ناپایداری هیجانها فاصله بگیرد (والش ،بالینت،
فردریکسن و مدسن .)5116 ،9خوردن ذهنآگاهانه به کاربرد تکنیکهای ذهنآگاهی برای
غذا خوردن شامل آگاهی غیرقضاوتی از نشانههای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر میل به
خوردن ،انتخاب غذا ،مقدار مصرف و شیوهای که غذا مصرف میشود ،اشاره دارد (چونگ
و هان .)5101 ،4در رژیمهای غذایی ،استراتژیهای خوردن ذهنآگاهانه عمدتاً در مدیریت
چاقی و اختالالت خوردن استفاده شده است (اورایلی ،اسپرویجت-مت و بلک.)5104 ،2
یک پژوهش مقطعی در شمال استرالیا نشان داد که نمرهی باال در ذهنآگاهی با خوردن
ذهنآگاهانه مرتبط بود و خوردن ذهنآگاهانه با انتخاب اندازههای کوچکتر غذاهای
پرانرژی مرتبط بود (بشارا ،هونتچینسون و ویلسون .)5109 ،9یکی از مدلهایی که تا حدودی
توانسته است به تبیین سازهی ذهنآگاهی بپردازد مدل شاپیرو ،کارلسون ،آستین و فریدمن
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1. Baer, Lykins, & Peters
2. Kabat-Zinn
3. Walsh, Balint, Fredericksen, & Madsen
4. Cheung & Hanh
5. O'Reilly, Cook, Spruijt-Metz, & Black
6. Beshara, Hutchinson, & Wilson
7. Astin & Freedman
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( )5119است .این مدل سه اصل ذهنآگاهی شامل هدف یا قصد ،توجه و نگرش را شامل
میشود .نقش قصد در ذهنآگاهی توسط مطالعهی شاپیرو ( )0665نمایان میشود که به
بررسی قصد افرادی که تمرین ذهنآگاهی را انجام میدادند پرداخت و متوجه شد که
همچنان که تمرینکنندهها پیش میروند ،قصدهای آنها در امتداد یک پیوستار از
خودتنظیمی ،0به خود اکتشافی 5و درنهایت به خود رهاسازی 9جابهجا میشود .دومین جزء
اساسی ذهنآگاهی ،توجه است .در بافت ذهنآگاهی توجه کردن شامل مشاهده اعمال
لحظهبهلحظه فرد و تجربه درونی و بیرونی او است .در این اصل که در بسیاری از درمانهای
شناختی مطرح میشود ،فرد یاد میگیرد به محتوای هشیار لحظهبهلحظه توجه کند.
بهعنوانمثال ،گشتالت درمانی بر آگاهی از لحظه حال تأکید میکند و بنیانگذار آن پرلز
ادعا میکند که ،توجه بهخودیخود درمانبخش است ،اهمیت توجه همچنین در درمان
رفتارشناختی که بر اساس توجه به رفتارهای درونی و بیرونی (به معنی مشاهده) قرار دارد،
دیده میشود .به همین ترتیب هسته ذهنآگاهی نیز ،توجه است (شاپیرو و همکاران.)5119 ،
در اصل نگرش ،غالباً ذهنآگاهی با آگاهی صرف مرتبط میشود اما کیفیت این آگاهی
صراحتاً بیان نشده است .بااینوجود ،ویژگیهایی که فرد به همراه رفتار توجه کردن با خود
به همراه دارد نیز تعیینکننده است .فرض میشود که افراد میتوانند توجه به تجارب درونی
و بیرونیشان را بدون قضاوت یا تفسیرکردن یاد بگیرند و پذیرش ،مهربانی و باز بودن حتی
زمانی که آنچه در زمینهی تجربه اتفاق میافتد برخالف خواستهها و انتظارات عمیق آنها
است به کار بندند ،بدین ترتیب روشنکردن کیفیتی نگرشی توجه ضروری است (بیشاپ،4
.)5115
بنابراین ،از دیگر عوامل روانشناختی که میتواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار
دهد ،تصویر بدنی است (زنجانی .)0999 ،تصویر بدنی یکی از سازههای روانشناختی و یک
مفهوم محوری برای روانشناسان سالمت است (گروگان .)5119 ،2تصویر از بدن بهعنوان
1. self-regulation
2. self-exploration
3. self-liberation
4. Bishop
5. Grogan
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پدیدهای روانشناختی ،در خالل مجموعهای از سازههای شناختی چندبعدی ،تجربه میشود.
اما این تصورات ذهنی ثابت نیستند و توسط تجاربی که فرد پیدا میکند ،گسترش مییابد و
بر اساس عوامل درونی ،بیرونی و زمینهای تغییر مییابد (اسپیتک و هندرسون .)5114 ،0یکی
از جنبههای مهم تشکیلدهندهی عزتنفس افراد ،ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است .تصویر
ذهنی که موردپذیرش فرد نباشد ،منجر به تغییراتی در احساس ارزشمندی و نارضایتی بدنی
میشود و ممکن است کیفیت زندگی و رضایت از زندگی را در افراد بهخصوص زنان تحت
تأثیر قرار دهد (نیسی شوشتری .)0991 ،زنان مبتال به چاقی و اضافه وزن ممکن است به خاطر
استانداردهای فرهنگی-اجتماعی دربارهی زیبایی و اندام ایدهآل ،تصویر بدنی منفی از خود
داشته باشند و خود را ازلحاظ ساختاری زشت و فاقد استاندارهای زیبایی بدانند و درنتیجه،
ممکن است دچار عزتنفس پایین شده و این عزتنفس پایین تمامی جنبههای زندگی این
افراد را تحت تأثیر خود قرار دهند (زارعاحمدآبادی و پوندهنژادان .)0960 ،تصویر بدن،
یک سازهی روانشناختی چندبعدی و پیچیده است که شامل خود ادراکیهای مرتبط با بدن
و خود نگرشیهایی شامل تفکرات ،عقاید ،احساسات و رفتارها است (کش.)5114 ،5
تامپسون ،0661( 9به نقل از سوسا )5119 ،4تصویر بدن را شامل سه مؤلفهی زیر میداند:
الف) مؤلفهی ادراکی که با ادراک دقیق ظاهر جسمانی فرد مرتبط است و برآوردی از اندازه
و وزن بدن است؛
ب) مؤلفهی ذهنی که شامل جنبههایی نظیر رضایت از ظاهر ،توجه ،نگرانی و اضطراب ناشی
از عدم رضایت از آن است؛
ج) مؤلفهی رفتاری که بر موقعیتهایی متمرکز است که افراد از آن اجتناب میکنند تا از
نگرانی ناشی از عدم تناسب ظاهر بدنی خود دوری گزینند.
از سوی دیگر نیز ،رفتارهای خوردن نیز به نظر میرسد توانایی پیشبینی کیفیت زندگی
افراد دارای اضافه وزن را داشته باشد .رفتار خوردن آشفته بهعنوان تالشهایی برای کنار
1. Spettigue & Henderson
2. Cash
3. Thompson
4. Sousa
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آمدن با عواطف منفی بهوسیلهی فراهم کردن راحتی کوتاهمدت یا حواسپرتی نگریسته
میشوند (اسمیت ،واندرلیچ ،هرون ،اسلیوینیسکی ،کروسبی ،میشل و همکاران.)5119 ،0
پژوهش روی کارکردهای هیجانی و رفتارهای خوردن آشفته عمدتاً به مطالعهی دو بعد از
هیجان محدود شده است ،عواطف منفی و تنظیم هیجان (گریفیتس ،آنگوس ،موری و تویز،5
 .)5104گمان میرود که مشکالت در تنظیم هیجان ،رفتارهای خوردن آشفته را در طی
زمانی که فرد آشفتگی هیجانی دارد ،پیشبینی میکند (الفرانس ،رابینسون ،کاسمرلی،
منزفیلد-گرین و الفرانس .)5104 ،9رفتارهای خوردن آشفته میتواند به چاقی و اضافه وزن
منجر شده و درنتیجه سالمت جسمانی ،روانی و عملکردی فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد
و به کیفیت زندگی پایین و نارضایتی از زندگی بینجامد .شیوع رفتارهای خوردن آشفته در
حال افزایش و حتی فراتر از شیوع ثبتشده برای اختالالت خوردن ،بهویژه در میان افراد
جوان است (وایت ،رینولدز-مالیر و کوردرو .)5100 ،4عالوه بر بار مالی سنگینی که مبتالیان
به این اختاللها به سیستم سالمت تحمیل میکنند ،ماهیت پیچیدهی این اختاللها ،آنها را
در زمرهی دشوارترین اختاللهای روانی ازنظر درمان قرار داده است .بنابراین ،بررسی
متغیرهای مرتبط با چاقی و اضافه وزن میتواند سهم مهمی در برنامههای درمانی ،آموزشی
و همچنین باال بردن کیفیت زندگی این افراد داشته باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این سؤال کلی بود که آیا مدل پیشبینی کیفیت زندگی بر اساس خوردن
ذهنآگاهانه با میانجیگری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان متأهل دارای اضافه
وزن و چاقی ،برازندهی دادهها است (شکل  0را ببینید)؟

1. Smyth, Wonderlich, Heron, Sliwinski, Crosby, Mitchell, et al.
2. Griffiths, Angus, Murray, & Touyz
3. Lafrance, Robinson, Kosmerly, Mansfield-Green, & Lafrance
4. White, Reynolds-Malear, & Cordero
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شکل  .1مدل پیشنهادی پیشبینی کیفیت زندگی بر اساس خوردن ذهنآگاهانه با میانجیگری تصویر بدنی و
رفتارهای خوردن در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی.

بنابراین ،با توجه به مدل مفهومی ترسیمشده ،در پژوهش حاضر فرضیههای مستقیم و
غیرمستقیم زیر موردبررسی میگیرند:
فرضیههای مستقیم از قرار زیر است:
 خوردن ذهنآگاهانه بر تصویر بدنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 خوردن ذهنآگاهانه بر رفتارهای خوردن تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 خوردن ذهنآگاهانه بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 تصویر بدنی بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 رفتارهای خوردن بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیههای غیرمستقیم از قرار زیر است:
 تصویر بدنی در ارتباط بین خوردن ذهنآگاهانه و کیفیت زندگی در زنان متأهل دارای اضافه
وزن و چاقی ،میانجیگری میکند.
 رفتارهای خوردن در ارتباط بین خوردن ذهنآگاهانه و کیفیت زندگی در زنان متأهل دارای
اضافه وزن و چاقی ،میانجیگری میکند.
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روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،توصیفی و به روش مدلسازی معادالت ساختاری )SEM( 0بود.
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی در کنار
خلیج همیشه فارس شهرستان اهواز در سال  0969بود .نمونه اولیه پژوهش شامل  952زن
متأهل بود که به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و سپس با توجه به
مالک های ورود و خروج غربالگری شدند که نتیجه این غربالگری حذف  552نفر از این
نمونه بود و درنتیجه تعداد نمونه نهایی به  411نفر رسید .مالکهای ورود عبارت بود از:
توانایی خواندن و نوشتن ،مدت ازدواج حداقل  0سال ،در قید حیات بودن همسر ،زندگی با
همسر کنونی ،ساکن دائمی اهواز بودن در حال حاضر ،ازدواج اول بودن ،دامنهی سنی بین
 51تا  46سال ،داشتن اضافه وزن با  BMIبیشتر از 52؛ و مالکهای خروج عبارت بود از:
مبتال بودن به بیماریهای واگیر و غیر واگیر ،مصرف داروهای اضافه وزن و چاقی ،بیسواد
بودن ،عدم رضایت از شرکت ،دورههای بارداری و شیردهی ،یائسه بودن ،مطلقه بودن ،فوت
همسر ،داشتن مشکالت خانوادگی و زناشویی (که با پرسش از شرکتکنندهها در مورد
مراجعه به مراکز حل اختالف یا دادگاه مشخص میشد) ،داشتن مشکالت عاطفی و خلقی
محسوس ،عدم مشغولیت به ورزش روزانه ،معلولیت جسمی ،داشتن بیماری جسمی یا
هرگونه علت زیستی برای اضافه وزن ،داشتن همسر معتاد.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان بهداشت

جهانی  -فرم کوتاه ،پرسشنامهی خوردن ذهنآگاهانه ،پرسشنامهی نگرانی از تصویر بدنی و
پرسشنامهی رفتار خوردن داچ استفاده شد.
پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  -فرم کوتاه:)WHOQOL-BREF( 5
این پرسشنامه توسط سازمان بهداشت جهانی ( )0669تدوینشده و شامل  59ماده است که
کیفیت زندگی را در چهار بعد سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی و سالمت
محیطی میسنجند .پاسخها بر روی یک طیف لیکرت از ( 0اصالً) تا ( 2بینهایت)
1. structural equation modeling
2. world health organization quality of life questionnaire
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نمرهگذاری میشوند و دامنهی نمرهی فرد از  59تا  091است .روایی و اعتبار این پرسشنامه
در تحقیقات خارجی تأیید شده است (اسکوینگتون ،لطفی و اوکنل .)5114 ،0همچنین،
ضرایب روایی و اعتبار بهدستآمده حاکی از مناسب بودن این مقیاس برای کیفیت زندگی
در نمونههای ایرانی بود (نجات ،منتظری ،هالکوئیناینی ،محمد و مجدزاده .)0992 ،ضریب
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/96 ،به دست
آمد.
پرسشنامهی خوردن ذهنآگاهانه :)MEQ( 5این پرسشنامه توسط فرامسون و همکاران
( )5116طراحی شده و حاوی  59مادهی خود گزارشدهی است که شامل  2بعد از خوردن
ذهنآگاهانه است :عدم بازداری ،نشانههای خارجی ،آگاهی ،پاسخ هیجانی و حواسپرتی.
مادهها بر اساس یک طیف لیکرت  4امتیازی از (هرگز/بندرت =  ،0گاهی اوقات =  ،5اغلب
=  ،9همیشه =  )4درجهبندی میشوند .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه از  1/49تا 1/90
به دست آمده است؛ همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  1/99بود که
نشانگر سطح باالی پایایی این پرسشنامه است (فرامسون و همکاران .)5116 ،روایی بیرونی
این متغیر در این پژوهش بهوسیله گرفتن ضریب همبستگی پیرسون آن با مقیاس پنج عاملی
ذهنآگاهی ( 9)FFMQبائر ،اسمیت ،هاپکینز ،کریتیمایر و تونی 1/59 )5119( 4به دست
آمد .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 1/91 ،به دست آمد.
پرسشنامهی نگرانی از تصویر بدنی :)BICI( 2این پرسشنامهی  06سؤالی توسط لیتلتون،
اکسوم و پری )5112( 9ساخته شده است که به بررسی نارضایتی فرد دربارهی ظاهرش
میپردازد و توسط محمدی و سجادینژاد ( )0994در ایران هنجاریابی شده است .این
پرسشنامه روی مقیاسی پنجدرجهای ( = 0کامالً مخالفم = 5 ،مخالفم = 9 ،نظری ندارم= 4 ،
موافقم و  = 2کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .کمینه و بیشینه نمرههای این پرسشنامه به
1. Skevington, Lotfy, & O'Connel
2. mindful eating questionnaire
3. five facet mindfulness questionnaire
4. Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney
5. body image concern inventory
6. Littleton, Axsom, & Pury
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ترتیب  06و  62است که نمرهی باالتر نشاندهندهی نارضایتی بیشتر از تصویر بدنی یا ظاهر
فرد است .این پرسشنامه شامل  5عامل نگرانی دربارهی بدشکلی ظاهر و تداخل نگرانی
دربارهی ظاهر در عملکرد اجتماعی طراحی شده است .لیتلتون و همکاران ( )5112پایایی
این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  1/69به دست آوردند .همچنین ،ضریب آلفای
کرونباخ عامل اول و دوم به ترتیب  1/65تا  1/99به دست آمد .محمدی و سجادینژاد
( )0994ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را  1/94و برای عامل اول و دوم به ترتیب
 1/94و  1/94به دست آوردند .ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از
روش آلفای کرونباخ 1/65 ،به دست آمد.
پرسشنامهی رفتار خوردن داچ :)DEBQ( 0این پرسشنامه توسط ون استرین ،فریجترز،
برگرز و دفارس )0699( 5بهمنظور تعیین سبکهای خوردن ساخته شد .سؤاالت آزمون شامل
 99سؤال و سه خرده مقیاس برای سنجش سبکهای خوردن هیجانی ،خوردن بازداری شده
و خوردن بیرونی است .پاسخها بهصورت رتبهبندی  2درجهای است (هرگز =  ،0بهندرت =
 ،5گاهی =  ،9اغلب =  4و بسیار زیاد =  .)2مطالعات متعدد ،آلفای کرونباخ باال ( 1/95تا
 )1/64را برای مقیاسهای آن گزارش نمودهاند (هابنر ،بالدوفسکی ،کروسبی ،مولر ،دی
زوان و هیلبرت .)5109 ،9پرسشنامهی یادشده توسط صالحی فدردی ،مدح شورچه و نعمتی
( )0961در ایران هنجاریابی شده است .علیپور ،عبدخدایی و محمدی ( )0962ضریب آلفای
کرونباخ مقیاسهای خوردن هیجانی ،خوردن بیرونی و خوردن بازداری شده را به ترتیب
 1/99 ،1/99و  1/60به دست آوردند .ضریب پایایی نمره کل این پرسشنامه در پژوهش
حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/99 ،و برای خرده مقیاسهای خوردن هیجانی،
خوردن بیرونی و خوردن بازداری شده به ترتیب  1/60 ،1/96و  1/99به دست آمد.
ابتدا در دو روزنامهی محلی و یک آگهی فراخوان در سیستم الکترونیک مجازی جهت
همکاری شرکتکنندههای دارای ویژگیهای موردنظر جهت مراجعه به مراکز مشاوره و
رژیمدرمانی و روانشناسی «بینالملل» در شهر اهواز به چاپ رسید که داوطلبان شرکتکننده
1. Dutch Eating Behaviour Questionnaire
2. Van Strien, Frijters, Bergers, & Defares
3.Hübner, Baldofski, Crosby, Müller, de Zwaan, & Hilbert
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 952نفر بودند که بر اساس مالکهای ورود و خروج غربالگری ،افراد واجد شرایط با تعداد
 411نفر انتخاب شدند .پس از توضیح ماهیت پژوهش و هدف آن ،یک فرم مکتوب رضایت
آگاهانه به شرکتکنندهها داده شد .بعد از دریافت رضایت و اجازهی آنها ،پرسشنامهها و
مقیاسهای پژوهش به آنها ارائه شد و روند بررسی شرکتکنندهها با استفاده از ابزارهای
پژوهش ،آغاز گردید .همچنین ،کلیهی مراحل پژوهش ازجمله پرسشگری و اجرا بهصورت
انفرادی در اتاق مشاوره انجام گرفته است .بهعالوه ،کلیهی مسائل اخالقی (ازجمله توضیح
هدف پژوهش برای شرکتکنندهها ،دادن زمان کافی به هر شرکتکننده برای تکمیل
پرسشنامه «حدود  61دقیقه» ،توضیحهای اضافه در مورد سؤالهای مقیاسها در صورت نیاز،
اجازه خروج از مطالعه ،اطمینان از بینام بودن مقیاسها و اجازه باخبر شدن از نتایج پژوهش)
و اخالق پژوهش (انجام کلیهی مراحل توسط خود پژوهشگر ،صداقت با شرکتکنندهها،
صداقت در تحلیل و گزارش دادهها) در حین انجام کار رعایت شد.

یافتههای پژوهش
در این بخش ،یافتههای آماری پژوهش ارائه شدهاند.
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

رفتارهای خوردن

شاخصهای توصیفی

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

خوردن ذهنآگاهانه

99/92

9/99

91

001

تصویر بدن

25/96

02/29

06

62

خوردن هیجانی

95

6/69

09

91

خوردن بیرونی

56/91

9/60

01

46

خوردن بازداری شده

91/16

9/92

01

46

99/91

09

21

056

کیفیت زندگی

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای
متغیرهای خوردن ذهنآگاهانه  99/92و  ،9/99تصویر بدن  25/96و  ،02/29خوردن هیجانی
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 95و  ،6/69خوردن بیرونی  56/91و  ،9/60خوردن بازداری شده  91/16و  9/92و کیفیت
زندگی  91/91و  09به دست آمد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین متغیرهای سن ،قد و وزن
شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

سن زنان

92/92

9/92

51

46

قد زنان

095/56

9/91

049

099

وزن زنان

95/60

05/25

29

049

متغیر

بر اساس یافتههای جدول  ،5میانگین (و انحراف معیار) سن ( 92/92و  ،)9/92میانگین (و
انحراف معیار) قد ( 095/56و  ،)9/91میانگین (و انحراف معیار) وزن ( 95/60و  )05/25به
دست آمد.
جدول  .3فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیالت شرکتکنندهها
شاخصهای آماری

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و زیر دیپلم

095

%42/2

فوقدیپلم

45

%01/2

لیسانس

099

%94/2

فوقلیسانس

99

%6/52

دکتری

0

%1/52

تحصیالت

یافتههای جدول  9نشان میدهد که از میان زنان شرکتکننده  095نفر ( )%42/2با سطح
تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 45 ،نفر ( )%01/2با سطح تحصیالت فوقدیپلم 099 ،نفر
( )%94/2با سطح تحصیالت لیسانس 99 ،نفر ( )%6/52با سطح تحصیالت فوقلیسانس و 0
نفر ( )%1/52با سطح تحصیالت دکتری میباشند .همچنین ،بیشترین و کمترین فراوانیها به
ترتیب مربوط به گروههای «دیپلم و زیر دیپلم» ( 095نفر) و «دکترا» ( 0نفر) بود.
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جدول  .4نتایج آزمون طبیعی بودن متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

رفتارهای خوردن

متغیرها

Z

سطح معناداری

خوردن ذهنآگاهانه

1/42

1/91

تصویر بدن

1/90

1/52

خوردن هیجانی

1/49

1/56

خوردن بیرونی

1/96

1/02

خوردن بازداریشده

1/49

1/06

1/49

1/59

کیفیت زندگی

همانگونه که در جدول  ،4مشاهده میشود نمرهی ( Zو سطح معناداری) به ترتیب برای
متغیرهای خوردن ذهنآگاهانه  ،)1/91( 1/42تصویر بدن  ،)1/52( 1/90خوردن هیجانی
 ،)1/56( 1/49خوردن بیرونی  ،)1/02( 1/96خوردن بازداریشده  ،)1/06( 1/49و کیفیت
زندگی  )1/59( 1/49به دست آمد ،که این بیانگر این موضوع است که نمرهی  Zآنها
معنادار نیست ،بنابراین تخطی از فرض طبیعی بودن دادهها قابلمشاهده نیست.
جدول  .5نتایج بررسی هم خطی چندگانه متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری

شاخصهای هم خطی چندگانه

رفتارهای خوردن

متغیرها

آماره تحمل

عامل تورم واریانس

خوردن ذهنآگاهانه

1/961

0/059

تصویر بدن

1/902

0/966

خوردن هیجانی

1/949

0/244

خوردن بیرونی

1/299

0/910

خوردن بازداریشده

1/444

5/520

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود آماره تحمل و (عامل تورم واریانس) به
ترتیب برای متغیرهای خوردن ذهنآگاهانه  ،)0/059( 1/961تصویر بدن ،)0/966( 1/902
خوردن هیجانی  ،)0/244( 1/949خوردن بیرونی  ،)0/910( 1/299و خوردن بازداریشده
 )5/520( 1/444است .مندرجات جدول  4-4نشان میدهند که ارزشهای تحمل
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بهدستآمده برای متغیرها ،باالی  1/01هستند و نشاندهنده عدم وجود همخطی چندگانه بین
متغیرها میباشند .همچنین مقدار عامل تورم واریانس بهدستآمده برای متغیرها کوچکتر
از  01هستند و این نشان میدهد که بین متغیرها ،همخطی چندگانه وجود ندارد.
جدول  .6ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
 .0خوردن ذهن آگاهانه

0

-

-

-

-

-

 .5تصویر بدن

** -1/52

0

-

-

-

-

 .9خوردن هیجانی

** -1/59

** 1/94

0

-

-

-

 .4خوردن بیرونی

** -1/09

** 1/49

** 1/26

0

-

-

 .2خوردن بازداری شده

** -1/99

** -1/99

** -1/99

** -1/99

0

-

** 1/94

** -1/41

** -1/59

** -1/59

** -1/99

0

رفتارهای خوردن

متغیرها

0

5

9

4

2

9

 .9کیفیت زندگی

p > 1/10

**

مندرجات جدول  9همبستگی سادهی بین متغیرها را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده
میشود ،رابطهی بین تمام متغیرهای پژوهش معنادار است .همچنین ،کمترین و بیشترین
ضرایب همبستگی بین متغیرها با متغیر وابسته به ترتیب متعلق به خوردن هیجانی ( )-1/59و
تصویر بدن ( )-1/41است.
جدول  .7شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی رابطهی بین خوردن ذهنآگاهانه با کیفیت زندگی با
میانجیگری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن
χ5

Df

P

) (  2 df

TLI

NFI

GFI

CFI

RMSEA

011/44

9

1/110

04/94

1/94

1/92

1/69

1/99

1/09

همانگونه که در جدول  9نشان داده شده است ،مجذور کای بر درجه آزادی مدل
پیشنهادی با  df = 9برابر با  04/94و معنادار است ( .)p >1/10شاخصهای برازندگی 1/94
=  GFI = 1/69 ،NFI = 1/92 ،TLIو  CFI = 1/99به دست آمدهاند و همگی باالتر از
مقدار قابلقبول  1/9هستند؛ بااینحال ،شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب
( 1/09 )RMSEAاست که بیانگر خطای باالی مدل پیشنهادی است (شکل  5را ببینید).
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بنابراین ،مدل پیشنهادی مورد اصالح قرار گرفت که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده
است.

شکل  .2ضرایب مسیر مدل پیشنهادی.
جدول  .8شاخصهای برازندگی مدل اصالحشدهی رابطهی بین خوردن ذهنآگاهانه با کیفیت زندگی
با میانجیگری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن

2

Df

P

) (  2 df

TLI

NFI

GFI

CFI

RMSEA

15/17

6

0/001

4/11

0/10

0/14

0/18

0/15

0/08

همانگونه که در جدول  9نشان داده شده است ،برای مدل اصالحشده با یک شاخص
اصالح از تصویر بدنی به رفتار خوردن ،مجذور کای بر درجه آزادی با  df = 9برابر با 4/06
به دست آمد که معنادار است ( ،)p >1/10البته باید توجه داشت که این شاخص نسبت به
حجم نمونه حساس است و در نمونههای با حجم بیش از  511نفر تقریباً همیشه معنادار است.
شاخصهای برازندگی  GFI = 1/69 ،NFI = 1/64 ،TLI = 1/61و  CFI = 1/62به دست
آمدهاند و همگی باالتر از مقدار قابلقبول  1/9و مقدار عالی  1/6هستند .همچنین ،شاخص
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جذر برآورد واریانس خطای تقریب ( 1/19 )RMSEAاست که بیانگر خطای قابلقبول
مدل نهایی است (شکل  5را ببینید) .بنابراین ،پاسخ به پرسش اول پژوهش ،مثبت است.

شکل  .3ضرایب مسیر مدل اصالحشده
جدول  .1نتایج ضرایب مسیرهای مستقیم مدل نهایی
مسیرها

برآورد استاندارد

حد پایین

حد باال

سطح معناداری ()p

خوردن ذهنآگاهانه به تصویر بدنی

-1/52

-1/999

-1/091

p = 1/110

خوردن ذهنآگاهانه به رفتارهای خوردن

-1/59

-1/996

-1/099

p = 1/110

خوردن ذهنآگاهانه به کیفیت زندگی

1/59

1/049

1/900

p = 1/110

تصویر بدنی به کیفیت زندگی

-1/59

-1/999

-1/096

p = 1/110

رفتارهای خوردن به کیفیت زندگی

-1/04

-1/529

-1/152

p = 1/140

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،کلیهی ضرایب مسیرهای مستقیم مدل نهایی
در سطح آماری  1/12معنادار بودند .همچنین ،بیشترین ضریب مربوط به مسیرهای خوردن
ذهنآگاهانه به کیفیت زندگی ( )β = -1/59و تصویر بدنی به کیفیت زندگی ()β = -1/90
و کمترین ضریب مربوط به مسیر رفتارهای خوردن به کیفیت زندگی ( )β = -1/04بودند.
جدول  .10نتایج ضرایب مسیرهای غیرمستقیم مدل نهایی به روش بوتاستراپ
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مسیرها

خوردن ذهنآگاهانه به کیفیت زندگی از راه
تصویر بدنی
خوردن ذهنآگاهانه به کیفیت زندگی از راه
رفتارهای خوردن

داده

بوت

سوگیری

SE

حد پایین

حد باال

1/029

1/026

1/115

1/199

1/596

1/160

1/991

1/094

1/110

1/199

1/516

1/199

همانگونه که در جدول  01مشاهده میشود ،ضرایب کلیهی مسیرهای غیرمستقیم در
سطح آماری  1/12معنادار بودند و بیانگر میانجیگری تصویر بدنی در ارتباطات بین خوردن
ذهنآگاهانه ( )1/029به کیفیت زندگی و میانجیگری رفتارهای خوردن در ارتباطات بین
خوردن ذهنآگاهانه ( )1/029به کیفیت زندگی بود.

بحث و نتیجهگیری
چنانکه پیشتر نیز عنوان شد ،پژوهش حاضر در تالش بود تا با بررسی پیشینهی نظری و
تجربی پژوهشی دربارهی کیفیت زندگی این افراد ،مدلی علّی جهت شناخت بهتر کیفیت
زندگی این زنان ارائه دهد .یافتههای پژوهش حاضر را میتوان به دو بخش کلی تقسیمبندی
کرد .در بخش اول ،مسیرهای مستقیم مدل نهایی موردبحث و مقایسه با ادبیات قبلی قرار
گرفتهاند.
نتایج فرضیهی اول نشان داد که رابطهی منفی و معناداری بین خوردن ذهنآگاهانه و
تصویر بدنی وجود داشت؛ درنتیجه این فرضیه تأیید شد .این نتیجه با پژوهشهای طالبزاده
و اسمعیلزاده آخوندی ( ،)0962دیویس ،اندرسون و پاپوچیک ،)5104( 0ولچ ،میلر ،قادری
و ویلنکورت )5116( 5و داونی و چنگ )5119( 9همسو است .طالبزاده و اسمعیلزاده
آخوندی ( )0962در پژوهش خود به بررسی تأثیر آموزش ذهنآگاهی بر تصویر بدنی و
بهبود افسردگی افراد پرداختند و دریافتند که ذهنآگاهی و فنون مرتبط با آن میتوانند در
کاهش تصویر بدنی منفی در میان افراد و بهبود کیفیت زندگی آنها بهعنوان یک روش
1. Davis, Anderson, & Pobocik
2. Welch, Miller, Ghaderi, & Vaillancourt
3. Downey & Chang
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درمان در کنار سایر درمانها بهخوبی مورداستفاده قرار گیرد .داونی و چنگ ( )5119در
پژوهش خود که به وجود ارتباط بین خوردن مختل و ناآگاهانه با تصویر بدنی مختل پی
بردند ،بیان کردند که ویژگیهای منفی مثل کمالگرایی اجتماع مدار و خوردنهای آشفته
در میان زنانی که نارضایتی بدنی بیشتری داشتند ،بهطور معناداری باالتر از سایر زنان با تصویر
بدنی مناسبتر بود .این نویسندگان دریافتند درحالیکه زنان بهطور فزایندهای نسبت به شکل
و ظاهر بدنشان ،نارضایتی بیشتری را تجربه میکنند ،بیشتر مستعد خوردن نامناسب و ناآگاهانه
میشوند .بهعالوه ،میتوان اینگونه در نظر گرفت که در میان زنان دارای اضافه وزن و چاقی
که در رفتار غذا خوردن خود ،میآموزند که به آنچه میخورند ،ترکیبات و مزهی آن توجه
کنند ،احساسی که در طی غذا خوردن و بعدازآن در آنها به وجود میآورد ،به اصرارهای
درونی غذا خوردن و هیجانهایی که باعث میل به خوردن میشوند آگاهی کسب میکنند،
در حال استفاده از «خوردن ذهنآگاهانه» هستند .خوردن ذهناگاهانه میتواند توجه کامل
به غذا بهجای صرفاً و بدون توجه در دهان گذاشتن و خوردن آن بدون آگاهی و توجه به
افکار ،هیجانها و احساسهای خود باشد .وقتی افراد این ویژگیهای ذهنآگاهانه را در
خوردن خود لحاظ میکنند ،نسبت به تبعات و نتایج آن آگاهی بیشتری مییابند و پذیرش
بیشتری هم نسبت به آن کسب میکنند .درنتیجه ،نارضایتی آنها از شکل و ظاهر بدنشان نیز
کمتر میشود.
نتایج فرضیهی دوم نشان داد که رابطهی منفی و معناداری بین خوردن ذهنآگاهانه و
رفتارهای خوردن وجود داشت؛ درنتیجه ،این فرضیه تأیید شد .بهعبارتدیگر ،در پژوهش
حاضر نشان داده شد که در میان زنان دارای اضافه وزن و چاقی که خوردن ذهنآگاهانه را
تجربه میکردند ،از رفتارهای خوردن ناسالم کمتری استفاده میکردند .این یافته را میتوان
با یافتههای پژوهشهای طالبزاده و اسمعیلزاده آخوندی ( ،)0962دیویس و همکاران
( ،)5104ولچ و همکاران ( )5116و داونی و چنگ ( )5119همسو دانست .در همین راستا،
ولچ و همکاران ( )5116در پژوهشی که به بررسی نگرشها و رفتارهای خوردن پرداختند.
پژوهشهای مختلف نشان داده شده ،مؤید نتایج مشابه بودهاند و دریافتهاند که ذهنآگاهی
بیشتر در افراد در ارتباط مستقیم با رفتارهای خوردن سالمتر است .مجموعهی رو به رشدی
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از پژوهشها نشان میدهند که تغییر نگرشها و رفتارهای خوردن ما در ارتباط با آداب و
تشریفات غذا خوردن میتواند دقیقاً به همان میزان وسواس روی نوع مواد غذایی که مصرف
میکنیم ،مهم باشد (برای مثال ،طالبزاده و اسمعیلزاده آخوندی .)0962 ،خوردن
ذهنآگاهانه مفهومی است که هدف آن ،متصل کردن ما به تجربهی خوردن – و لذت بردن
از – غذایمان است .هدف خوردن ذهنآگاهانه ،بنا کردن وعدههای غذاییمان بر سرنخهای
فیزیکی مثل عالئم گرسنگی بدنی بهجای سرنخهای هیجانی مثل خوردن هیجانی است .از
همین رو ،اهداف آن کامالً در مقابل رفتارهای خوردن ناسالمی قرار میگیرد که با خوردن
هیجانی (برای مثال ،خوردن به خاطر آرام کردن استرس) ،خوردن بازداری شده (برای مثال،
تالش عمدی فرد جهت کم کردن میزان تغذیه) و خوردن بر اساس عالئم بیرونی (برای مثال،
جذب غذا شدن به خاطر بو یا ظاهر آن) مشخص میشود .بنابراین ،میتوان اینگونه در نظر
گرفت که وقتی افراد فنون ذهنآگاهی را فرامیگیرند ،کمتر تحت تأثیر سرنخهای بیرونی
قرار میگیرند و بر اساس نیازهای بدنی و فیزیکی خود مشغول غذا خوردن میشوند.
نتایج فرضیهی سوم نشان داد که رابطهی مثبت و معناداری بین خوردن ذهنآگاهانه و
کیفیت زندگی وجود داشت؛ درنتیجه این فرضیه تأیید شد .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای
کیارنی ،مکدرموت ،مارتینز و سیمپسون ،)5100( 0کافمن ،لنت و سونسیونیس،)5100( 5
کریستلر و وولور ،)5100( 9های )5119( 4و ریبل ،گریسون ،برنارد و روزنزویگ)5110( 2
همسو است .میتوان اینگونه بیان کرد که ازآنجاکه در میان زنان دارای اضافه وزن و چاقی،
نارضایتیهای بسیاری در ارتباط با عادتهای غذایی خود و تأثیر آن بر عملکرد و ظاهرشان
وجود دارد ،فراگرفتن مهارتهای ذهنآگاهانه و به کار بردن آنها در امور مربوط به غذا
خوردن و اصالح رفتارهای خوردن ،میتواند پیشرفت قابلتوجهی در کاهش تنشهای ناشی
از رفتارهای خوردن ناسالم را داشته باشد و درنتیجهی آن ،رضایت و کیفیت باالتری از
زندگی را تجربه کنند .بهطورکلی ،در میان افراد دارای اضافه وزن و چاقی ،به دلیل رفتارهای
1. Kearney, McDermott, Martinez, & Simpson
2. Kofman, Lent, & Swencionis
3. Kristeller & Wolever
4. Hay
5. Reibel, Greeson, Brainard, & Rosenzweig
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خوردن غیرذهنآگاهانه ،احساس خوب و لذتبخش زیادی از خوردن غذای خود دریافت
نمیکنند .در مقابل ،پیامدهای منفی حاصل از عادتهای غذایی بد ،آنقدر دامنگیر فرد
دارای اضافه وزن و چاقی میشود که باعث کیفیت پایین زندگی وی میشود.
نتایج فرضیهی چهارم نشان داد که رابطهی منفی و معناداری بین تصویر بدنی و کیفیت
زندگی وجود داشت؛ درنتیجه ،این فرضیه تأیید شد .بهعبارتدیگر ،در پژوهش حاضر
دریافته شد که هرچه تصویر بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی ،مثبتتر بود ،از کیفیت
زندگی باالتری نیز بهره میبردند .این یافته با نتایج پژوهشهای دوارت و همکاران (،)5102
جکت دار و ویلیامز )5114( 0و کش و فلمینگ )5115( 5که دریافتند تصویر بدنی مثبت با
کیفیت زندگی بیشتر مرتبط است ،همسو است .دوارت و همکاران ( )5102در پژوهش خود
دریافتند که نارضایتی از تصویر بدنی و ادراکات نامناسب بودن برحسب تصویر بدنی ،در
کلیهی ابعاد خود (ابعاد فیزیکی ،محیطی ،روابط اجتماعی و بهویژه ،با ابعاد روانشناختی) با
کیفیت زندگی بدتر مرتبط است .در مقابل ،هرچه افراد ،ادراک مثبتتری از ظاهر و شکل
بدن خود داشتند و نسبت به آن احساس خوبی داشتند ،کیفیت زندگی باالتری را نیز گزارش
میکردند .یک تصویر بدنی منفی (یعنی ،نارضایتی بدنی و سرمایهگذاری مفرط بر تصویر
بدنی) میتواند پیامدهای روانی-اجتماعی مضری مثل خوردن مختل (استایس،)5115 ،9
افسردگی (نولز ،کش و وینستد ،0692 ،4به نقل از کش و همکاران ،)5114 ،اضطراب
اجتماعی (کش و فلمینگ )5115 ،و عزتنفس ضعیف (پاول و هندریکس )5119 ،2شود.
در این راستا ،اختالل بدشکلی بدن شامل یک بدکارکردی تصویر بدنی است که بهطور
قابلتوجهی با بهزیستی هیجانی و اجتماعی روزمرهی فرد در تداخل است (فیلیپس.)5115 ،9
چنین یافتههایی همگی بهوضوح بر تلویحات تصویر بدنی منفی در ارتباط با کیفیت زندگی
تأکید دارند .ارزیابیهای منفی از شکل و ظاهر بدن فرد میتواند با به وجود آوردن احساس
1. Jakatdar & Williams
2. Cash & Fleming
3. Stice
4. Noles & Winstead
5. Powel & Hendricks
6. Phillips
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منفی در فرد مثل شرم و خجالت ،باعث فاصله گرفتن فرد از اجتماع و کاهش عملکرد
اجتماعی و درنتیجه ،کیفیت زندگی پایینتر شود.
نتایج فرضیهی پنجم نشان داد که رابطهی منفی و معناداری بین رفتارهای خوردن و
کیفیت زندگی وجود داشت؛ درنتیجه ،این فرضیه تأیید شد .بهعبارتدیگر ،در پژوهش
حاضر نشان داده شد که هرچه زنان دارای اضافه وزن و چاقی ،از رفتارهای خوردن سالمتری
پیروی میکردند ،کیفیت زندگی باالتری را نیز گزارش میکردند .این یافته با نتایج
پژوهشهای کافمن و همکاران ( ،)5100جنکینز و همکاران ( )5100و های ( )5119همسو
است .کافمن و همکاران ( )5100در پژوهش خود دریافتند که فراوانی رفتارهای خوردن
ناسالم و پرخوری بهطور منفی با کیفیت زندگی ادراکشدهی افراد همبسته بود .این
نویسندگان بیان کردند که صرفنظر از وزن کلی بهدستآمده یا ازدسترفته به خاطر
رفتارهای غذایی ناسالم ،شرکتکنندهها ،کیفیت زندگی پایینتری را گزارش میکردند که
نشاندهندهی این امر است که این رفتارها نهتنها بر پیامدهای وزنی بلکه بر پیامدهای روانی-
اجتماعی نیز تأثیر میگذارند .به عالوه ،الگوهای غذا خوردن غیر انطباقی نیز دارای تأثیر
منفی بر پیامدهای وزنی و روانشناختی هستند؛ بهطوریکه افرادی که پرخوری افراطی
دارند ،میزان کاهش کمی در شاخص تودهی بدنی خود نسبت به سایر افراد کسب میکنند
و وزن بیشتری را نیز اضافه میکنند و درعینحال ،به پریشانی روانشناختی بیشتر نیز مرتبط
است (کولز ،دیکسون و اوبراین .)5119 ،0از مدتها پیش ،سهم رفتارهای خوردن ناسالم و
بهنوعی ،اختالالت خوردن ،در طیف گستردهای از اختاللها در حیطههای فیزیکی و
روانشناختی تأیید شده است ،اما پژوهشهای کمی به بررسی تأثیر این عوامل بر کیفیت
زندگی افرادی که از این رفتارهای ناسالم رنج میبرند ،وجود دارد .های ( )5119در پژوهش
خود دریافت که رفتار خوردن ناسالم ،واریانس بیشتری از کیفیت زندگی را در مقایسه با
اضافه یا کاهش وزن تبیین میکرد .این نویسنده بیان کرد که این نتیجهی غیرمنتظره میتواند
بهویژه انعکاسدهندهی ماهیت مضر نداشتن کنترل بر رفتار غذا خوردن باشد .بنابراین،
1. Colles, Dixon, & O'Brien
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نداشتن کنترل بر رفتار غذا خوردن میتواند تأثیر ادراکشدهی بسیار بیشتری بر عملکرد و
کیفیت زندگی افراد در مقایسه با رفتارهای حفظ وزن داشته باشد .عالوه بر این ،پیامدهای
منفی ناشی از رفتارهای خوردن ناسالم مثل اضافه وزن ،پرخوری ،احساس ناتوانی در تنظیم
کردن برنامهی غذا و مواردی مانند آن ،ازجمله عواملی هستند که میتوانند با فراخوانی
احساسهای منفی در شخص ،از میزان کیفیت زندگی او بهطور معناداری بکاهند.
در بخش دوم ،به بررسی نتایج برازش مدل نهایی و همچنین مسیرهای غیرمستقیم پژوهش
پرداخته شده است که در ارتباط با آنها ،پژوهش قبلی در ادبیات پژوهش صورت نگرفته
است .نتایج نشان داد با توجه اینکه مقادیر شاخصهای تاکر لویز ،برازش هنجار شده،
نیکویی برازش و برازش تطبیقی دارای مقادیر باالتر از  1/6هستند ،میتوان گفت که
نشاندهندهی مناسب بودن مدل پیشنهادی است و ریشهی میانگین مجذورات خطای برآورد
برابر با  1/19است که نشاندهندهی خطای پایین و قابلقبول مدل است؛ همچنین ،مقدار
مجذور کای تقسیم بر درجه آزادی  9و سطح معناداری آن کوچکتر از  1/12است که
معنادار است ولی با توجه به تعداد حجم نمونهی زیاد که بیش از  511نفر و برابر با  411نفر
بود ،قابل توضیح است .به عالوه ،نشان داده شد خوردن ذهنآگاهانه با داشتن یک حالت
ذهنآگاهی ،با افزایش انعطافپذیری و تابآوری فرد ،درنهایت منجر به پیامدهای مثبتی
در افزایش کیفیت کلی زندگی فرد میشود؛ درنتیجه ،فرضیهی ششم پژوهش تأیید شد.
همچنین ،نتایج نشان داد که وقتی زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی ،از ذهنآگاهی
بیشتری در رفتار غذا خوردن خود بهره میبرند ،کیفیت زندگی آنها نیز باالتر میرود؛
بااینحال ،وقتی این زنان علیرغم داشتن خوردن ذهنآگاهانه ،برداشت و تصویر ذهنی منفی
از بدن خود دارند ،از میزان تأثیر مثبت خوردن ذهنآگاهی آنها بر کیفیت زندگیشان
کاسته میشود و نارضایتی بیشتری را تجربه میکنند؛ درنتیجه ،فرضیهی هفتم پژوهش نیز
تأیید شد .تأثیر منفی که تصویر بدنی منفی میتواند بر کیفیت زندگی بگذارد میتواند
بهواسطهی احساسهای منفی که به خاطر ترس از بد جلوه نشان دادن در نظر دیگران،
فراخوانی میکند ،باعث شود که خوردن ذهنآگاهانه در فرد نیز کاهش یابد .درنهایت،
پژوهش حاضر دریافت که وقتی زنان چاق دارای اضافه وزن و چاقی ،رفتارهای خوردن
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ناسالمی را در پیش میگیرند ،بهطور معناداری از تأثیر مثبت خوردن ذهنآگاهانه بر کیفیت
زندگی آنها کاسته میشود؛ چراکه علیرغم آنکه این زنان تالش میکنند تا با توجه صرف
به غذا در لحظهی غذا خوردن و عدم توجه به تبعات آن ،از غذا خوردن خود لذت ببرند ،اما
درنهایت تأثیر منفی که تصور آنها از بدشکلی بدنشان بر کاهش کیفیت زنگیشان
میگذارد ،باعث میشود که حتی بیشترین آرامش در لحظهی غذا خوردن ،تأثیر خود را بر
افزایش کیفیت زندگی از دست بدهد و از قدرت آن کاسته شود.
پژوهش حاضر با دو محدودیت مواجه بود :نخست ،استفاده از طرح پژوهش توصیفی
بود که امکان تعمیم نتایج را فراهم نمیکند و صرفاً به ارائهی توصیفی از ویژگیهای
دادههای مورداستفاده بسنده میکند؛ و دوم ،عواملی مانند کیفیت زندگی ازجمله عواملی
متشکل از ابعاد مختلف هستند که شایستهی بررسی شدن هستند و عدم شناخت میزانی که
هر یک از این ابعاد میتواند تحت تأثیر متغیرهای برونزاد پژوهش حاضر قرار گیرند،
میتواند اطالعات ارزشمندی را از دید پنهان کند .پیشنهاد میشود که عوامل موردبررسی
در پژوهش حاضر در مطالعات علّی-مقایسهای موردبررسی قرار گیرند و تأثیر عواملی مثل
پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،سن ،تحصیالت و غیره نیز موردبررسی قرار گیرند .همچنین ،باید
رسانههای گروهی بهعنوان یک برنامهی آموزش همگانی بهمنظور افزایش کیفیت زندگی
مردم بکار گرفته شوند و در پژوهشهای بعدی که بهصورت آزمایشی و نیمه آزمایشی
صورت میگیرند نیز یک مطالعهی پیگیری نیز در طرح پژوهش گنجانده شود تا امکان
ارزیابی پایداری تغییرات مثبت ایجادشده در افراد فراهم گردد .همچنین توصیه میگردد
بهمنظور باال بردن کیفیت زندگی این افراد ،از مداخالت روانشناختی استفاده شود و
درمانگران با توجه به حیطهی تخصصی خود ،الگوهای متناسب با مشکالت مورد مواجهه را
انتخاب و اجرا کنند .لذا انتظار میرود که از پژوهشهای با موضوعات مشابه استقبال گردد
تا نمونههای بیشتری از جامعه بررسی شوند .در پایان پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی در
مورد مردان جامعه دارای اضافه وزن و چاقی با معیارهای مشابه ،بررسیهایی صورت گیرد
تا امکان انجام مقایسههای جنسیتی نیز فراهم گردد.
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