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Highlights
 Brain-Behavioral Systems could predict eating behaviors directly and with the mediating role of the negative
cognitive emotion regulation.

 It seemed that psychological components including Brain-behavioral systems and emotional cognitive regulation had
a crucial role in prevention and treatment programs for patients with overweight and obesity.
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Abstracts

This study investigated the Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship between
Brain-Behavioral Systems and eating behaviors among individuals with overweight and obesity by structural
equation modeling. The statistical population consisted of women and men suffering from overweight and
obesity who went to health centers, and sports clubs of Tehran in autumn and winter of 2017. Using
convenient sampling method, 500 of them were selected. Duct behavior questionnaire (Van Strien, Frijters,
Bergers & Defares, 1986), Cognitive Emotion Regulation (Garnefski & Kraaij, 2006), Measurement of
Inhibition / Behavioral Activation Systems (Carver & White, 1994) were used for gathering data. Findings
showed that maladaptive cognitive emotion regulation relatively mediated the relationship between brainbehavioral systems, and eating behaviors. Finally, it was determined that the model (After the modification of
model based on statistical results) had a better fit to the observed data. And predictive variables significantly
explained 53 percent of eating behaviors. Brain-behavioral systems and emotional cognitive regulation play an
important role in predicting eating behaviors in overweight and obese patients, so their role should be
considered in prevention and treatment programs.
Key words: Brain- behavioral systems, Cognitive emotion regulation, Eating behaviors, Overweight and
obesity.
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نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی – رفتاری با رفتارهای خوردن در
افراد دارای اضافهوزن و چاقی
مژده خداپناه ،1فرامرز سهرابی ، 2حسن احدی ،3صادق تقیلو
تاریخ دریافت1396 /8/29 :

4

تاریخ پذیرش1396/12/08 :

یافتههای اصلی



به نظر میرسد مولفههای روانشناختی شامل سیستمهای مغزی-رفتاری و تنظیم شناختی هیجان در پیشگیری و برنامههای
درمانی برای بیماران دارای اضافهوزن و چاقی نقش موثری دارد.

چکیده
پژوهش حاضر نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی–رفتاری با رفتارهای خوردن در افراد دارای
اضافهوزن و چاقی با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار داد .جامعه آماری شامل زنان و مردان مبتال به
اضافهوزن و چاقی مراجعه کننده به خانههای سالمت ،مراکز رژیم درمانی و باشگاههای ورزشی شهر تهران در پاییز و زمستان 1395
بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 500 ،نفر از آنها انتخاب شده و در پژوهش شرکت کردند .اطالعات مورد نظر با استفاده از
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سیستمهای مغزی-رفتاری به تنهایی و به واسطه تنظیم شناختی هیجان ناسازگار می تواند رفتارهای خوردن را پیشبینی کند.

پرسشنامههای رفتار خوردن داچ (فن اشتراین ،فریجرز ،برگرز و دیفارس ،)1986 ،تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج )2006 ،و
مقیاسهای نظامهای بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت ،)1994 ،جمع آوری شد .نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم شناختی
شد ،مدل (پس از اصالح بر اساس نتایج آماری) با دادههای مشاهده شده برازش مطلوب دارد .و متغیرهای پیشبینی کننده  53درصد از
واریانس رفتارهای خوردن را تبیین میکند .سیستمهای مغزی-رفتاری و تنظیم شناختی هیجان ،نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای
خوردن افراد دارای اضافهوزن و چاقی ایفا می کند که در برنامههای پیشگیری و درمانی میبایست مد نظر قرار گیرند.
کلیدواژهها :سیستمهای مغزی – رفتاری ،تنظیم شناختی هیجان ،رفتارهای خوردن ،اضافهوزن و چاقی.

 2گروه روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران .نویسندۀ مسئولsohrabi@atu.ac.ir .
 3گروه روانشناسی سالمت ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 4گروه روانشناسی ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن ،ایران.

*این مقاله ربگرفتهاز پایانانمۀ دکتری روانشناسی سالمتاست.
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 1دانشجوی روانشناسی سالمت ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
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هیجان ناسازگار به صورت نسبی رابطه بین سیستمهای مغزی–رفتاری و رفتارهای خوردن را میانجیگری میکند .در نهایت مشخص
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مقدمه

restrained eating
emotional eating
3
external eating
4
binge eating
5
sensitivity to reward
6
Gray
7
behavioral activation system
8
behavioral inhibition system
9
fight/flight/freeze System
2

sensitivity to reward
sensitivity to punishment
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چاقی ،یک بیماری چندعاملی است که عالوهبر عوامل
ژنتیکی ،با عوامل رفتاری مانند رفتارهای خوردن و نداشتن
فعالیت بدنی همراه است ( .)1رفتارهای خوردن
محدودشده ،1خوردن هیجانی 2و خوردن بیرونی 3در افراد
دارای اضافهوزن و چاقی موردمطالعه قرار گرفته است .به
محدودکردن تعمدی رفتارخوردن« ،خوردن محدودشده»
گفته میشود« .خوردن هیجانی» در پاسخ به حالتهای
برانگیختگی هیجانی منفی و «خوردن بیرونی» در پاسخ به
نشانههای بیرونی غذا روی میدهد ( .)2این رفتارهای
خوردن ،پیشبینیکنندۀ پرخوری افراطی ،4چاقی ،مشکالت
روانشناختی و ...هستند (.)3-6
عوامل و ویژگیهای محیطی و شخصیتی (فردی) میتوانند
تبیینکنندۀ رفتارهای خوردن باشند ( .)7در سطح فردی،
نقش عامل حساسیت به پاداش 5که منعکسکنندۀ
فعالیتهای کارکردی سیستمهای مغزیرفتاری است ،در
رفتارهای خوردنِ افراد بررسی شده است .سیستمهای
مغزیرفتاری براساس نظریۀ گری 6طراحی شده است.
براساس این نظریه ،رفتار و عواطف تحت تأثیر سه سیستم
زیستی فعالساز رفتاری ،)BAS( 7بازداری رفتاری )BIS( 8و
جنگ/گریز/وقفه )FFFS( 9قرار دارند ( .)8فعالیت  BASبا
محرکهای اشتهاآور (خوشایند) آغاز شده و منجر به گرایش
رفتارهای هدفیابی ،پاسخ پاداش و احساس مثبت در فرد
میشود ،BIS .مسئول کنترل تعارض بین اهداف است؛ که
با حفظ گوشبهزنگی و توجه مستقیم به محرکهای
متناقض ،با بازداری اعمال و هدایت آنها بهسمت FFFS
جهت تسهیل رفتارهای دفاعی ،تناقضات را حل میکند (.)9

] [ DOI: 10.52547/rph.11.4.55

برخی پژوهشها ،رابطۀ حساسیت به پاداش[10بهعنوان الیۀ
ظاهری پاسخدهی سیستم فعالسازی رفتاری] با خوردن
هیجانی ( )10-12و بیرونی ( )12-13و پرخوری عصبی
( )14را مشخص کردهاند .رابطۀ حساسیت به
تنبیه[11بهعنوان الیۀ ظاهری پاسخدهی سیستم بازداری
رفتاری ( ])BISبا خوردن هیجانی ( )10،13نیز در
پژوهشهای دیگر تأیید شده است .نتایج یک مطالعه ()10
حاکی از آن است که هم حساسیت به پاداش و هم
حساسیت به تنبیه با خوردن هیجانی رابطه دارند .پژوهش
دیگری ( )12نیز نشان داده است حساسیت به پاداش ،با
وقوع خوردن هیجانی و بیرونی همبستگی مثبت دارد و
رفتارهای خوردن (خوردن هیجانی ،بیرونی و پرخوری
افراطی) بههمراه ترجیحات غذایی ناسالم رابطه بین سیستم
فعالسازی رفتاری و شاخص تودۀ بدنی ( )BMIرا
میانجیگری میکنند .بهطور خالصه ،از بررسی پژوهشهای
انجامشده چنین استنباط میشود که مکانیسمهای ذهنی
مربوط به فرایند پاداش و تنبیه (سیستمهای مغزیرفتاری)
با تحت تأثیر قراردادن رفتارهای خوردن ،در آغاز و حفظ
چاقی ،نقش مهمی دارند ( .)15ممکن است افراد چاق
مطابق با نظریۀ حساسیت زیاد به پاداش ( )15پاسخ لذتی
باالیی به غذا داشته باشند و بههمین دلیل پرخوری کنند یا
اینکه طبق نظریۀ حساسیت پایین به پاداش ( )16پاسخ
لذت کمتری داشته و برای افزایش لذت ،بیشتر بخورند.
ازآنجاییکه سیستمهای مغزیرفتاری ،رابطۀ نزدیکی با
عواطف و هیجانات افراد دارند ،در بررسی رابطۀ آنها با
رفتارهای خوردن ،تأثیر نیرومند عواطف و هیجانات بر
رفتارهای خوردن افراد مبتالبه چاقی ،باید مدنظر قرار گیرد.
سیستم بازداری رفتاری ،با عواطف منفی همبستگی داشته،
و سیستم فعالسازی رفتاری رابطۀ نیرومندی با عواطف
مثبت دارد ( .)8براساس مدل دوبعدی عاطفی (،)17
سیستمهای مغزیرفتاری در ایجاد حالتهای عاطفی مثبت
و منفی مؤثرند .مشخص شده است فعالیت باالی سیستم
فعالسازی رفتاری (و عواطف مثبت) با رفتارهای خوردن
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آشفته رابطه دارد ( .)11-12گروهی از افراد نیز تحت تأثیر
عواطف منفی (و حساسیت باالی سیستم بازداری رفتاری)،
دست به پرخوری میزنند ()20 -18 ،10؛ افرادی با
حساسیت اضطرابی باال ،در پاسخ به حالتهای هیجانی
منفی ،میل به خوردن بیشتری گزارش میکنند ( .)6از سوی
دیگر ،عاطفۀ منفی و فعالیت سیستم فعالسازی رفتاری در
افراد مبتالبه پرخوری عصبی بیشتر مشاهده شده است
(.)14
طبق پژوهشهای انجامشده بین تنظیم هیجان و ابعاد
مختلف سیستمهای مغزیرفتاری رابطۀ نیرومندی وجود
دارد ( .)21حساسیت باالی سیستم فعالسازی رفتاری
( ،)BASاحتماالً با مشکالتی همچون دشواری تنظیم
هیجان و راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار ( ،)22خصومت
و پرخاشگری ،مشکالت کنترل تکانه و دشواری درگیرشدن
در رفتارهای هدفمند در زمان تجربۀ پریشانی هیجانی ()23
رابطه دارد؛ همچنین بین سیستمهای جنگ/گریز/وقفه و
بازداری رفتاری ( ،)BIS-FFFSبا نشخوار فکری ( ،)21تمایل
به اجتناب ( )24و سایر مشکالت تنظیم هیجان (،)24 ،21
همبستگی مثبت وجود دارد.
براساس مباحث مطرحشده راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان ،بر رفتارهای خوردن مؤثرند .این راهبردها،
فرایندهای شناختی هستند که افراد برای مدیریت اطالعات
برانگیزانندۀ هیجانی به کار میگیرند ( )25و بر جنبۀ
شناختی مقابله تأکید دارند .افراد در مواجهه با شرایط
تنیدگیزا از راهبردهای متنوعی مانند نشخوار فکری،
سرزنش خود ،سرزنش دیگری ،فاجعهانگاری و تمرکز مجدد
مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش و برنامهریزی کردن
( )26استفاده میکنند .شیوههای شناختی تنظیم هیجان،
میتوانند بهصورت فرایندهای ناهشیار مانند توجه انتخابی ،یا
فرایندهای هشیار ،مانند نشخوار فکری یا خودسرزنشگری
نمایان شوند ( .)27مشخص شده است حتی در شرایط
آزمایشی ،استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار با
مصرف بیشتر غذا رابطه دارد؛ درحالیکه استفاده از
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار ،مانند ارزیابی
مجدد شناختی ،رابطهای با میزان مصرف غذا نشان نداده
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است ( .)29-28در پژوهشی با هدف بررسی اثرات سرکوبی،
ارزیابی مجدد شناختی و شرایط کنترل خنثی بر رفتارهای
خوردن ،مشخص شد عمدۀ شرکتکنندگان در شرایط
ارزیابی مجدد ،هیچکدام از خوراکیهای ناسالم را انتخاب
نکردهاند ( .)30رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار با
عاطفۀ منفی ،پریشانی روانشناختی و خوردن بیشتر تأیید
شده است ()31 ،29؛ بهعالوه ،کاربرد راهبردهای تنظیم
هیجان سازگار (ارزیابی مجدد شناختی و پذیرش) ،در ایجاد
سطح پایینتر پریشانی و عاطفۀ منفی ،مؤثر بوده است (.)29
با در نظر گرفتن شیوع اضافهوزن و چاقی و عوارض بهداشتی
و روانی مربوط به آن ،شناسایی عوامل ایجادکنندۀ رفتارهای
خوردن مرتبط با چاقی میتواند عالوهبر طرحریزی مناسب
برنامههای پیشگیری و درمانی ،بهعنوان عاملی برای
پیشبینی و برآورد میزان موفقیت آنها در برنامۀ کاهش
وزن در نظر گرفته شود .پژوهشهای انجامشده ،رابطه بین
دشواری تنظیم هیجان و سیستمهای مغزیرفتاری با
رفتارهای خوردن را بهطور جداگانه بررسی کردهاند ،اما این
مسئله که آیا سیستمهای مغزیرفتاری از طریق متغیر
میانجی تنظیم شناختی هیجان (فرایندهای شناختی هشیار)
میتوانند بر رفتارهای خوردن افراد دارای اضافهوزن و چاقی
اثر بگذارند ،در یک مدل ساختاری موردبررسی قرار نگرفته
است .درصورتیکه تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری
( )SEMدارای این مزیت است که قادر به شناسایی اثرات
مستقیم و نیز اثرات غیرمستقیم سیستمهای مغزیرفتاری،
تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار ،بهطور همزمان
است؛ همچنین ،اثر متفاوت راهبردهای سازگار و ناسازگار
تنظیم هیجان بر رفتارهای خوردن در یک مدل ساختاری،
مطالعه نشده است .بههمین منظور پژوهش حاضر با هدف
تعیین نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در
رابطه بین سیستمهای مغزیرفتاری با رفتارهای خوردن در
افراد دارای اضافهوزن و چاقی انجام شده است.
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روش

پرسشنامۀ رفتار خوردن

داچ1

این پرسشنامه از  33ماده و سه خردهمقیاس تشکیل شده
است :خوردن محدودشده که محدود کردن رفتار خوردن را
اندازه میگیرد و از  10ماده تشکیل شده است؛ خوردن
هیجانی که خوردن در پاسخ به آشفتگی هیجانی را اندازه
میگیرد و  13مادۀ این پرسشنامه را به خود اختصاص داده
Dutch Eating Behaviour Questionnaire

1
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پژوهش حاضر ،یک مطالعۀ توصیفی ،از نوع همبستگی است.
جامعۀ آماری شامل زنان و مردان مبتالبه اضافهوزن و چاقی
مراجعهکننده به مراکز رژیمدرمانی ،خانههای سالمت و
باشگاههای ورزشی شهر تهران بودند .نمونۀ آماری با حجم
 ،500به روش دردسترس انتخاب شد؛ همچنین عوامل
جمعیتشناختی مانند سن ،جنس ،وزن و قد
شرکتکنندگان موردبررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه
تهیۀ لیست از افراد جامعه برای انتخاب تصادفی امکانپذیر
نبود ،نمونهگیری به روش دردسترس صورت گرفت.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :شاخص تودۀ
بدنی باالتر از  25و تمایل برای شرکت در پژوهش.
مالکهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :بارداری ،استفاده
از داروهای مربوط به اختالالت روان و داروهای روانگردان.
شرکتکنندگان طی یک جلسه و بهصورت انفرادی به
پرسشنامهها پاسخ دادند .توضیحات الزم درباره دالیل انجام
پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات و شرکت آزادانه در مطالعه
به ارائه و رضایت آنها برای شرکت در مطالعه اخذ شد.
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شکل .1الگوی مفهومی پژوهش
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است و خوردن بیرونی که خوردن در پاسخ به نشانههای
بیرونی غذا را اندازه میگیرد و 10مادۀ این پرسشنامه را
تشکیل میدهد .مواد این پرسشنامه دارای مقیاس
پاسخگویی پنجدرجهای لیکرت ( هرگز =  1تا بیشتر
وقتها = )5هستند .الزم است که آزمودنیها مشخص
نمایند هر پرسش تا چه حد گویای وضعیت آنهاست و یکی
از پنج گزینه را انتخاب کنند .مجموع نمرات هر
خردهمقیاس ،نمرۀ خام آن خردهمقیاس را تشکیل میدهد
.برای بهدست آوردن نمرۀ معیار ،باید نمرۀ خام به تعداد
پرسشهای پاسخدادهشدۀ همان مقیاس ،تقسیم شود .اگر از
هر خرده مقیاس بیش از یک سؤال بیپاسخ بماند ،نمرۀ آن
مقیاس از درجۀ اعتبار ساقط است و محاسبه نمیشود.
خردهمقیاس خوردنِ محدودشده ،در پرسشنامۀ داچ با طرح
سؤاالتی مانن ِد «اگر وزنتان افزایش یافته باشد ،کمتر از
معمول غذا خواهید خورد؟» یا «چقدر پیش میآید که برای
کنترل وزنتان ،سعی کنید شبها چیزی نخورید؟» به
موفقیت در محدود کردن خوردن اشاره دارد ( ،)32این
خردهمقیاس بهلحاظ مفهومی و تجربی در افراد چاق دارای
همبستگی منفی با خوردن بیرونی و هیجانی است ( )33و
نمیتوان از این خردهمقیاس همراه با دو خردهمقیاس دیگر،
یک متغیر مکنون ساخت .با در نظر داشتن مفهوم این
خردهمقیاس و همبستگی منفی بین آنها ،در پژوهش
حاضر ،خردهمقیاس رفتار خوردن محدودشده ،بهصورت
معکوس نمرهگذاری شد؛ بهاینترتیب این خردهمقیاس در
مطالعۀ حاضر ،رفتارهای خوردنِ محدودنشده را در افراد
دارای اضافهوزن و چاقی میسنجد .آلفای کرونباخ این
پرسشنامه را برای خوردن هیجانی ،محدودشده و بیرونی
بهترتیب  0/71 ،0/90و  0/70گزارش کرده و آن را دارای
همسانی درونی رضایتبخش دانستهاند ( .)34در ایران نیز ،با
بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه ،آن را از
پایایی بازآزمایی ،همسانی درونی (ضرایب آلفای کرونباخ بین
 0/8تا  )0/95و روایی عاملی مناسبی برخوردار دانستهاند .در
پژوهش حاضر ،پایایی این آزمون برای خوردن هیجانی،
بیرونی و محدودشده بهترتیب  0/89 ،0/89و 0/87و برای
کل آزمون 0/82 ،بهدست آمد (.)35
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پرسشنامه تنظیم شناختی

هیجان1

نشخوار فکری و فاجعهنمایی از راهبردهای مقابلهای کمتر
سازشیافته محسوب میشوند (.)37

مقیاس نظامهای بازداری/فعالسازی رفتاری شامل  24سؤال
است .مقیاس  BISشامل  7سؤال و مقیاس  BASشامل
 13سؤال بوده و  3زیرمقیاس دارد :پاسخ به پاداش (5
آیتم) ،سائق ( 4آیتم) و جستوجوی شادی و تفریح (4
آیتم) 4 .آیتم آن نیز شامل سؤاالت انحرافی است .در این
مقیاس از آزمودنی خواسته میشود تا در یک طیف
چهاردرجهای از نوع لیکرت ،موافقت و مخالفت خود را با
هریک از گویههای پرسشنامه بیان کند .نمرات باالتر در این
مقیاس ،نشاندهندۀ حساسیتهای باالتر است .گزینههای
 1،6،11،17در نمرهگذاری هیچ تأثیری ندارند و صرف ًا جهت
هماهنگی با سایر آیتمها به پرسشنامه اضافه شدهاند.
همسانی درونی مقیاس0/74 ، BISگزارش شده است ،و
زیرمقیاسهای ، BASیعنی پاسخ به پاداش ()0/73
جستوجوی شادی و تفریح ( )0/76پاسخ به سائق ()0/66
نیز همسانی درونی باالیی داشتهاند ( .)38در ایران نیز پایایی
بازآزمایی این مقیاس را از طریق ضریب همبستگی بین دو
بار اجرا با فاصلۀ دوهفته برای مقیاس 0/78 ،BISو برای
زیرمقیاسهای ،BASیعنی پاسخ به پاداش ()0/82
جستوجوی شادی و تفریح ( )0/86و پاسخ به سائق ()0/75
گزارش کردهاند؛ همچنین ضریب آلفای کرونباخ جهت
سنجش همسانی درونی مقیاس 0/62 ، BISو برای
زیرمقیاسهای ، BASپاسخ به پاداش ( )0/68جستوجوی
شادی و تفریح ( )0/65و پاسخ به سائق ( )0/74گزارش
شده است ( .)38در پژوهش حاضر ،پایایی کل مقیاس
 ،0/83پایایی مقیاس 0/81 ، BISو برای زیرمقیاسهای
 ،BASیعنی پاسخ به پاداش ( )0/79جستوجوی شادی و
تفریح ( )0/70و پاسخ به سائق ( )0/84بهدست آمد.
اطالعات بهدستآمده با استفاده از نرم افزار  SPSS-19و
 AMOSتحلیل شد.

1
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(سیستمهای مغزیرفتاری) :
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Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

مقیاس

نظامهای

بازداری/فعالسازی

رفتاری
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پرسشنامه یک ابزار 36گویهای است که راهبردهای تنظیم
شناختی هیجانها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و
استرسزای زندگی در اندازههای پنجدرجهای از یک (هرگز)
تا پنج (همیشه) برحسب 9زیرمقیاس زیر میسنجد :سرزنش
خود ،سرزنش دیگران ،نشخوارگری ،فاجعهانگاری ،تمرکز
مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد
مثبت ،دیدگاه وسیع و پذیرش .نمرۀ بیشتر ،نشاندهندۀ
استفادۀ بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب میشود.
ضریب آلفا برای خردهمقیاسهای این پرسشنامه در دامنۀ
 0/71تا  0/81و ضریب اعتبار خردهمقیاسهای آن به شیوۀ
بازآزمایی به فاصلۀ زمانی  14ماه در دامنۀ  0/48تا 0/61
گزارش شده است ( .)36در ایران نیز ضریب آلفا برای
خردهمقیاسهای این آزمون را در دامنۀ  0/62تا  0/91و
همچنین ضریب اعتبار این عوامل را به شیوۀ بازآزمایی با
فاصلۀ زمانی یک هفته بین  0/75تا  0/88بهدست آوردهاند
( .)36نتایج تحلیل عامل به شیوۀ مؤلفههای اصلی نشان داده
که  SERQیک ساختار هفت عاملی دارد که شامل تمرکز
مجدد مثبت/برنامهریزی ،ارزیابی مثبت/دیدگاه وسیع،
پذیرش ،سرزنش دیگران ،سرزنش خود ،نشخوار فکری و
فاجعهانگاری است .روایی محتوایی پرسشنامۀ تنظیم
شناختیِ هیجان ،براساس داوری هشت نفر از متخصصان
روانشناسی بررسی و ضرایب توافق کندال برای زیرمقیاسها
از  0/81تا  0/92محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،آلفای
کرونباخ راهبردهای مثبت (کارآمد)  0/92و آلفای کرونباخ
راهبردهای منفی (ناکارآمد)  0/89بهدست آمد .راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان را میتوان هم در امتداد یک بعد در
نظر گرفت (مقابلۀ شناختی) و هم به دو نوع راهبرد مقابلهای
بیشتر سازشیافته (مثبت /کارآمد) و کمتر سازشیافته
(منفی /ناکارآمد) تقسیم کرد .تمرکز مجدد مثبت /تمرکز بر
برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت /دیدگاه وسیع
(کماهمیتشماری) و پذیرش راهبردهای مقابلهای بیشتر
سازشیافته هستند و خودسرزنشگری ،دیگرسرزنشگری،
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یافته ها

جدول  .2نتایج چولگی و کشیدگی بهمنظور بررسی فرض

این مطالعه با مشارکت  500نفر ( 211مرد و  289زن)
انجام شد .میانگین و انحراف معیار سنی شرکتکنندگان
 )12/34( 39/75بود .میانگین شاخص تودۀ بدنی کل
شرکتکنندگان  )3/12( 30/89و میانگین شاخص تودۀ
بدنی آنها به تفکیک جنسیت ،در مردان  )2/90( 30/62و
زنان  )3/26( 31/09بود0/8 .درصد دارای تحصیالت
زیردیپلم28/6 ،درصد دیپلم17 ،درصد کاردانی37/8 ،درصد
کارشناسی14/2 ،درصد کارشناسی ارشد و 1/6درصد دکتری
بودند .یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1
آمده است.

نرمال بودن دادهها

خوردن بیرونی

3/12

0/86

خوردن محدودنشده

2/94

0/87

سیستمهای مغزیرفتاری

53/10

9/95

راهبردهای سازگار تنظیم هیجان

52/01

13/64

راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان

64/97

18/94

خوردن محدودنشده

-0/172

-0/42

سیستمهای مغزیرفتاری

-0/172

-0/138

راهبردهای سازگار تنظیم هیجان

-0/343

-/880

راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان

-0/092

-1/030

بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادههای پژوهش ،ابتدا
پیشفرضهای آماری شامل نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرها و محاسبۀ ضرایب همبستگی بین آنها محاسبه شد
که نتایج آن در جدول شمارۀ  2و  3گزارش شده است.
بررسیهای مقدماتی نشان داد که دادهها برای استفاده از
روش مدلیابی معادالت ساختاری مناسب است .نتایج نشان
داد که ارزشهای چولگی و کشیدگی آماری متغیرهای
پژوهش حاضر بین  +1/96و -1/96قرار دارد؛ بنابراین از این
نظر دادهها بهصورت مطلوب توزیع شدهاند.

جدول  .3ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
1

متغیر
رفتارهای خوردن
سیستمهای
مغزیرفتاری

1
**

0/410

1

تنظیم هیجان
سازگار

**-0/378

**-0/282

تنظیم هیجان
ناسازگار

**0/492

**0/429

1
**1 -0/642
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خوردن هیجانی

2/58

0/71

خوردن بیرونی

-0/045

0/734-
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مؤلفه

میانگین

خوردن هیجانی

-0/041

0/336-

بهنجاری چندمتغیری یکی از نیازهای اساسی برآورد بیشینۀ
احتمال است که اغلب در تحلیل  SEMبهکار برده میشود.
برای آزمون بهنجاری چندمتغیری از فاصلههای ماهاالنوبیس
استفاده شد .نتایج نشان داد دادههای پژوهش توزیع بهنجار
دارند .مقادیر بهدستآمده از محاسبۀ عامل تورم واریانس
بین  1/38و  2/87قرار داشت که پایینتر از مقدار  10بود؛
همچنین ضریب تحمل نیز بین  0/34و  0/78بود ،که باالتر
از مقدار  0/1قرار داشت؛ بهاینترتیب پدیدۀ چندهمخطی
بودن در متغیرهای پژوهش رخ نداده است.

جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
انحراف
استاندارد

مؤلفه

چولگی

کشیدگی
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ناسازگار ( e11و  ،)e12و بین خطای مربوط به خوردن

بر اساس نتایج جدول  ،3بین خوردن هیجانی و بیرونی با
سیستمهای مغزیرفتاری ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.
بین رفتارهای خوردن هیجانی ،بیرونی و محدودنشده و
راهبردهای ناسازگار ،رابطۀ مثبت معنادار و با راهبردهای
سازگار تنظیم شناختی هیجان ،رابطۀ منفی معناداری وجود
دارد (.)P<0/01
برای پاسخ به فرضیۀ پژوهش و ارزیابی برازش مدل
طراحیشده ،شاخصهای برازندگی مدل ساختاری برآورد و
ارزیابی شد .پس از اجرای اولیۀ مدل مفروض ،مشخص شد
که مدل یادشده اندکی با برازش مطلوب فاصله دارد
(جدول)4؛ از اینرو با در نظر گرفتن شاخصهای اصالح
مدل ،بین خطای مربوط به تنظیم شناختی هیجان سازگار و

هیجانی با محدود ( e10و  ،)e8خطای سرزنش خود با
فاجعهانگاری ( e4و  ،)e7خطای سرزنش دیگران با نشخوار
فکری ( e5و  )e6و خطای نشخوار فکری با فاجعهانگاری
مدل را ارتقا داد .بررسی شاخصهای برازندگی نشان داد،
مجذور کای نرمشده ( )2/dfکوچکتر از  3و شاخصهای
 AGFI ،GFIو  CFIبزرگتر از  0/90است؛ همچنین
 RMSEAکوچکتر از  0/08است که همه نشان از برازش
مناسب مدل ساختاری با دادهها دارد (جدول .)4
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( e6و  )e7کوواریانس برقرار شد که شاخصهای برازندگی

جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل ساختاری

شاخصهای برازندگی

0/139 10/63
0/069 2/91

0/809 0/881
0/926 0/961
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شکل  .2مدل نهایی روابط متغیرهای پژوهش بههمراه ضرایب مسیر

0/800
0/958
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مدل اولیه
مدل نهایی

GFI RMSEA 2/df

CFI AGFI
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جدول  .5تحلیل اثرات :اثرات استانداردشده مستقیم ،غیرمستقیم و کل
سیستم مغزیرفتاری

مستقیم
غیرمستقیم
کل

*0/234
**0/264
**0/498

**-0/297

**0/451

**-0/297

**0/451

تنظیم شناختی هیجان سازگار

مستقیم
غیرمستقیم
کل

-0/039

تنظیم شناختی هیجان ناسازگار

مستقیم
غیرمستقیم
کل

-0/039
*0/561
*0/561
P >0/01

** ،

P >0/05

*

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط ساختاری سیستمهای
مغزیرفتاری ،تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای خوردن،
بهمنظور شناسایی تعیینکنندههای رفتارهای خوردن افراد
دارای اضافهوزن و چاقی و در قالب یک مدل انجام شد .نتایج
نشان داد سیستمهای مغزی رفتاری ،اثر مستقیم و معناداری
60
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براساس نتایج جدول  ،5اثر مستقیم سیستمهای
مغزیرفتاری ( )0/234بر رفتارهای خوردن متوسط است
( ،)P=0/013اثر غیرمستقیم سیستمهای مغزیرفتاری
( )0/264از طریق تنظیم شناختی هیجان ناسازگار متوسط
و معنادار است ( .)P=0/005اثر کل متغیر سیستمهای
مغزیرفتاری بر رفتارهای خوردن ( ،)0/498باال و معنادار
( )P=0/008است .برای تعیین سهم منحصربهفرد دو متغیر
میانجی تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار ،از آزمون
سوبل استفاده شد .نتایج آزمون سوبل نیز تأییدکنندۀ نقش
میانجی تنظیم شناختی هیجان ناسازگار بین سیستمهای
مغزیرفتاری و رفتارهای خوردن است (=5/041 ،P= 0/001
)t؛ اما نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان سازگار تأیید
نشد ( .)t =-0/847، P= 0/932بهعالوه نتایج نشان داد
سیستمهای مغزیرفتاری و تنظیم شناختی هیجان قادر به
پیشبینی 53درصد از رفتارهای خوردن افراد دارای
اضافهوزن و چاقی هستند.
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بر رفتارهای خوردن دارند .این یافته با یافتههای انجامشده
قبلی ( )15 ،13 ،10همسوست .فعالیت سیستم فعالسازی
رفتاری و حساسیت به پاداش ،با تنظیم رفتارهای
پاداشدهنده (مثل غذاخوردن) و افزایش بروندادهای
حرکتی ،بر رفتارهای خوردن اثر میگذارد .مطابق نظریۀ
گری ،کسانی که سیستم فعالسازی رفتاری حساستر دارند،
وقتی در شرایطی قرار میگیرند که نشانههای پاداش وجود
دارد ،برای کشف عالمتهای پاداش در محیط ،نزدیک شدن
به محرکهای پاداشدهندۀ احتمالی و تجربۀ عواطف مثبت
(لذت/تقویت) آمادگی بیشتری دارند؛ بنابراین ،افراد دارای
مسیر دوپامینی حساستر ،احتماالً ظرفیت بیشتری برای
پاداش و سائق نیرومندتری برای درگیر شدن در فعالیتهایی
با پیامدهای لذتبخش احتمالی دارند؛ بههمین دلیل ،حتی
در افراد دارای وزن بهنجار ،حساسیت به پاداش و افزایش
دوپامین ،با رفتارهای خوشایند رابطه دارد ()39؛
بهاینترتیب ،فعالیت باالی سیستم فعالسازی رفتاری،
میتواند وقوع خوردن هیجانی و بیرونی را افزایش دهد .این
امر بهنوبۀ خود و در طوالنیمدت با افزایش وزن و چاقی
ارتباط دارد .این فرضیه مطرح شده است که افراد چاق با
سیستم فعالساز حساستر ،محرکهای پاداشدهنده مانند
غذاهای خوشطعم را آسانتر پیدا کرده و با احتمال بیشتری
به آنها نزدیک میشوند .این افراد ،سائقهای اشتهاآور
نیرومندی نیز دارند و درنتیجه ،احتماالً بیشتر درگیر خوردن
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لذتی 1میشوند .با گذشت زمان ،این الگوی رفتاری موجب
عدم تعادل انرژی در بدن میشود که با افزایش وزن رابطه
دارد ( .)11بهطورکلی افراد در رابطه با حساسیت به
نشانههای بیرونی یعنی نشانههای مربوط به غذاهای
خوشطعم و در حساس بودن به پاداش ،باهم متفاوتاند.
این عوامل ،آمادگی فرد را برای اضافهوزن ،افزایش میدهد
( .)40نشانههای بیرونی نیز ،ممکن است تأثیر قابلتوجهی بر
رفتار خوردن افراد خویشتندار 2و افراد چاق بگذارد.
از سوی دیگر ،فعالیت سیستم بازداری رفتاری و حساسیت
به تنبیه نیز با رفتارهای خوردن ناسازگاری مانند خوردن
هیجانی مرتبط است ( .)20،10با توجه به نقش عواطف
منفی و فعالیت سیستمهای مغزیرفتاری در وقوع رفتارهای
خوردن ناسازگار ،بهنظر میرسد خوردن بهعنوان راهی برای
جبران تنبیه و عواطف منفی عمل میکند .در چنین
شرایطی ،افراد برای کاهش عواطف منفی و تسکین هیجانات
ناخوشایند ،به خوردن غذاهای ناسالم روی آورده و کاهش
هیجانات منفی ،به تقویت این رفتار میانجامد .بهطور خالصه
پاسخدهی سیستمهای فعالسازی و بازداری رفتار ،هر دو
میتوانند در رفتارهای خوردن مشکلآفرین و اضافهوزن و
چاقی نقش داشته باشند .این تأثیرات ،میتواند بهصورت
مستقیم و از طریق حساسیت به پاداش و تنبیه صورت گیرد
یا بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیراتی که این سیستمها
بر هیجانات میگذارند ،بر رفتارهای خوردن مؤثر باشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد راهبردهای تنظیم هیجان
سازگار بر رفتارهای خوردن اثر معناداری ندارند؛ اما تأثیر
راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار بر رفتارهای خوردن
معنادار است .این نتیجه با یافتههای پژوهشگران دیگر (-28
 )41-42 ،30همخوانی دارد .بهنظر میرسد تجربۀ هیجانات
منفی ،مستقیماً منجر به پرخوری و رفتارهای خوردن آشفته
نمیشود ،بلکه راهبردهای تنظیم هیجان ،تعیینکنندۀ
رفتارهای خوردناند .برای تبیین این یافتهها ،میتوان به
نظریههای مربوط به ظرفیت محدود و کاهش منابع استناد
کرد .بر این اساس ،اعمال خودکنترلی به منابع محدودی

وابسته هستند ( )28که استفاده از آنها برای اعمال
خودکنترلی ،میتواند منابع موجود برای تکالیف خودکنترلی
بعدی را کاهش دهد .بهنظر میرسد تجربۀ استرسهای
مزمن ،هیجانات منفی و راهبردهای ناسازگار تنظیم آنها در
افراد دارای اضافهوزن و چاقی ،موجب کاهش منابع
خودکنترلی و ایجاد اختالل در فرایندهای خودتنظیمی (،29
 ،)43-44شده و میتوانند زمینهساز رفتارهای خوردن
ناسازگارانهای چون خوردن هیجانی ،بیرونی ،پرخوری
افراطی و ...شوند .در چنین شرایطی منابع خودتنظیمی که
برای توجه به برنامههای بلندمدت رژیمی ،بازداری و...
ضروری هستند ،دچار فرسایش شده و احتمال بروز
پرخوری ،خوردن هیجانی و بیرونی بههمراه انتخاب غذاهای
ناسالم پرکالری افزایش مییابد .این امر میتواند تاحدودی
علت شکست مکرر افراد دارای اضافهوزن و چاقی را در
برنامههای کاهش وزن تبیین کند .بهویژه در شرایطی که
برنامههای درمانی بدون در نظر گرفتن مؤلفههای
روانشناختی طرحریزی شدهاند ،مشکالت حفظ برنامۀ
درمانی مشاهده میشود .تبیین دیگری که میتوان برای
رابطۀ تنظیم هیجان با خوردن هیجانی مطرح کرد ،این است
که ،افراد مبتالبه چاقی احتما ًال سطوح بسیار شدیدی از
عواطف منفی را تجربه میکنند که راهبردهای تنظیم
هیجان معمول ،برای مقابله با این هیجانات ،مؤثر نیست.
یکی از تبیینهای مطرحشده برای این رابطه این است که
افراد مبتالبه چاقی ،احتماالً دسترسی محدودی به
راهبردهای تنظیم هیجان دارند که موجب میشود در
شرایط هیجانی ،از خوردن بهعنوان راهی برای تنظیم
هیجانات منفی خود استفاده کنند .این تبیین با مدل
تنظیم عواطف منفی همخوانی دارد که بر اساس آن ،افراد
برای تنظیم و تخفیف هیجاناتشان ،پرخوری میکنند.
اما بهنظر میرسد راهبردهای تنظیم هیجان سازگار ،چون با
افزایش کنترل شناختی بر منابع محدود مغزی و تجربۀ
هیجان بدون کاهش ظرفیت حافظه ،رابطه دارد (،)44
نمیتوانند رفتارهای خوردن آشفتهای مانند خوردن هیجانی
و بیرونی را در افراد دارای اضافهوزن و چاقی که رژیمهای
محدودکننده هم ندارند ،تحت تأثیر قرار دهند.
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با استفاده از چهارچوب سیستمهای گرم-سرد 1نیز میتوان
رفتارهای خوردن ناشی از تنظیم هیجان را تبیین نمود.
براساس این مدل ،دو سیستم تعاملی خودتنظیمی وجود
دارد :سیستم شناختی «سرد» و سیستم هیجانی «گرم».
فرض شده است افرادی که در حالت «گرم» هستند،
تکانه ای بوده و بر لذت فوری تمرکز دارند .در حالت «سرد»،
افراد متفکر و بابرنامه هستند و بر کنترل خود و به تأخیر
انداختن لذت تمرکز دارند .راهبردهای سازگار تنظیم
شناختی هیجان مانند ارزیابی مجدد نوعی از راهبرد «سرد»
است؛ درحالیکه راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان ،مانند
نشخوار فکری و سرکوبی ،جزو راهبردهای «گرم» محسوب
میشوند ( .)28با توجه به تمایزی که در باال شرح داده شد،
بهنظر میرسد افراد در شرایط کاربرد راهبردهای ناسازگار
تنظیم هیجان «راهبردهای گرم» کمتر قادر به اعمال کنترل
بر عادتهای خوردن خود هستند ،و بیشتر بر لذت فوری
تمرکز دارند .این امر موجب میشود کنترل خود را بر
رفتارهای خوردن از دست داده و وقوع رفتارهای خوردن
هیجانی و بیرونی افزایش یابد .این تبیین با یافتههایی ()20
همسوست که نشان داد رفتارهای خوردن ،مصرف اعتیادی
مواد غذایی ،وسوسۀ مصرف غذا و حساسیت به پاداش،
ازجمله سازههایی هستند که میتوانند بهعنوان میانجی
رابطه بین تکانشگری و چاقی در نظر گرفته شوند .رابطۀ
سیستم فعالسازی رفتاری با تکانشگری و بهویژه مؤلفۀ
فوریت آن یعنی تمایل به سریع عمل کردن در هنگام تجربۀ
هیجانات منفی ،نشان میدهد که افراد دارای اضافهوزن و
چاقی ،در هنگام تجربۀ هیجانات منفی مانند اضطراب و
افسردگی ،با احتمال بیشتری درگیر رفتارهای خوردن
ناسازگار میشوند ( :)17زمانی که فردی احساس بیقراری
میکند ،خوردن میتواند بهعنوان شکلی از فعالیت در نظر
گرفته شود که موجب حواسپرتی و گریز از بیقراری
میشود (خوردن هیجانی) .نشانههای بیرونی مانند بو یا طعم
مواد غذایی ،بهطور طبیعی موجب افزایش اشتها میشود .در
این شرایط افراد مبتالبه چاقی و خورندگان محدودکننده،
ممکن است با احتمال بیشتری در تالشهای خود برای

محدودکردن مصرف غذا دچار شکست شوند که موجب
پرخوری میشود .این تبیین با یافتههای پژوهشگران دیگر
( )2همسوست که نشان دادند بین خوردن هیجانی ،بیرونی
و محدودشده ،با ابعاد گوناگون تکانشگری (حرکتی،
بیتوجهی) رابطۀ معنادار وجود دارد.
بهعالوه پژوهشگران معتقدند اضافهوزن با الگوهای نابهنجار
فعالیت و پیوندهای عصبی در هنگام تجربه و تنظیم
هیجانات منفی رابطه دارد و اینسوال 2نقش کلیدی در این
تغییرات ایفا میکند ( .)43ناتوانی برای ارزشگذاری صحیح
حالتهای هیجانی منفی و مدیریت آنها ،بهعنوان جنبۀ
کلیدی در اکتساب و حفظ اضافهوزن در نظر گرفته میشود:
افرادی که قادر به مدیریت حالتهای هیجانی منفی خود
نیستند ممکن است در مقابل استرس و پریشانی هیجانی و
درنتیجه کسب آرامش بهوسیلۀ رفتارهای خوردن ناسازگار و
مصرف غذاهای ناسالم ،آسیبپذیر باشند.
تعامل عوامل مغزیرفتاری ،شناختی و هیجانی در تبیین
رفتارهای خوردن ،با نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر
همسویی دارد .بر این اساس ،بهنظر میرسد رفتارهای
خوردن و مشکالت مربوط به کاهش وزن در افراد مبتالبه
چاقی ،تحت تأثیر رابطه بین پاسخدهی به پاداش و تنبیه با
مشکالت شناختی ،مانند سوگیری توجهی به غذا و هیجانی
مثل مشکالت تنظیم هیجان و رفتاری ،مانند پرخوری و
ترجیح غذاهای ناسالم باشد .نتایج تحلیل آماری نشان داد
سیستمهای مغزیرفتاری از طریق تنظیم شناختی هیجان
ناسازگار اثر غیرمستقیم متوسط و معناداری بر رفتارهای
خوردن دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای دیگر (،15 ،6
 )45 ،22همخوانی دارد .سیستمهای مغزیرفتاری در ایجاد
حالتهای عاطفی مثبت و منفی مؤثرند .همانطور که ذکر
شد ،رابطۀ میان سیستمهای مغزیرفتاری با راهبردهای
تنظیم هیجان ناسازگار ،مانند نشخوار فکری و اجتناب،
مشکالتی مانند کنترل تکانه و دشواری درگیرشدن در
رفتارهای هدفمند در زمان تجربۀ پریشانی هیجانی (-21
 )24تأیید شده است .با توجه به این یافتهها ،نتایج پژوهش
حاضر را میتوان به این صورت تبیین کرد :افراد دارای
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اضافهوزن و چاقی ،زمانیکه درنتیجۀ حساسیت باالی
سیستمهای مغزیرفتاری ،تحت تأثیر هیجانات منفی و
مثبت ،مانند پرخاشگری ،ترس ،اضطراب ،افسردگی و
سرخوشی قرار میگیرند ،برای تنظیم هیجانات خود ،به
راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار ،مانند نشخوار فکری،
اجتناب و ...متوسل میشوند .این راهبردهای ناسازگار ،در
تنظیم هیجانات مؤثر نیستند و موجب میشوند فرد در
شرایط هیجانی ،از خوردن بهعنوان روشی برای مقابله
استفاده کند؛ بهعبارتدیگر ،رابطه بین سیستمهای
مغزیرفتاری و رفتارهای خوردن ،میتواند منعکسکنندۀ
تالشهای افراد برای کاهش هیجانات و عواطف شدید و
منفی باشد .بهویژه مشخص شده است افرادی با حساسیت
باالی سیستم بازداری رفتاری ،در هنگام تجربۀ استرس،
مهارتهای مقابلهای ضعیفتری نشان میدهند؛ همچنین
براساس مدلهای ظرفیت محدود ،چون هیجانات این افراد،
بهطور مؤثری تنظیم نمیشود ،هیجانات منفی میتوانند
موجب فرسایش منابع خودتنظیمی شده و از این طریق نیز
بر رفتارهای خوردن افراد اثر بگذارند .این تبیین نیز با
یافتههای دیگر پژوهشگران ( )45مبنیبر رابطه بین سیستم
مغزیرفتاری با راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار مانند
مصرف مواد همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش حاضر ،با مدلی که برای اختالل پرخوری
افراطی ارائه شده همخوانی دارد که براساس آن ،سه
مکانیسم زیربنایی رفتارهای اعتیادی یعنی حساسیت به
پاداش ،تنظیم هیجان و تکانشگری ،با میانجیگری نگرانی
دربارۀ شکل و وزن بدن ،موجب رفتارهای پرخوری افراطی
در افراد میشود (.)15
عالوهبر تبیینهایی که در حوزۀ هیجان و شناخت صورت
گرفته است ،این یافتهها در حوزۀ عصبی نیز قابلتبیین
است :پژوهشگران نشان دادهاند سیستمهای عصبی درگیر در
تنظیم هیجانات و تنظیم پاسخدهی خوشایند به غذاهای
خوشطعم ،به مقدار زیادی همپوشی دارند ( .)46خوردن،
همان سیستمهای پاداشی را فعال میکند که در تنظیم
حالتهای هیجانی فعال هستند ( )47و سیستمهای
دوپامینی و سروتونینی در این زمینه ،نقش اصلی را بازی
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میکنند ( .)39پس از شروع خوردن ،عالئم عصبی با ارسال
انتقالدهندههای عصبی مانند سروتونین و دوپامین ،موجب
احساس لذت یا آسایش و کاهش تجربیات منفی میشوند.
مطالعات بیولوژیکی نشان دادهاند ،خوردن غذا مانند غذاهای
شیرین و ،...از طریق افزایش سطح سروتونین و کاهش
فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال ()HPA
میتواند موجب کاهش استرس و هیجانات منفی شود .در
چنین شرایطی خوردن میتواند بهمثابۀ تقویتکنندۀ مثبت و
منفی و یک راهبرد تنظیم هیجان در افراد دارای اضافهوزن و
چاقی عمل کند .بهاینترتیب ،رفتار خوردن هم محرکی
(محیطی و هیجانی) برای شرطیسازی میشود که هیجانات
منفی را کاهش میدهد ( .)48 ،47این تبیین با نظریۀ انتظار
و نظریۀ یادگیری ،همخوانی دارد .براساس نظریۀ انتظار،
انتظار آموختهشده مبنیبر اینکه خوردن ،احساس آرامش
ایجاد میکند ،موجب پرخوری در حالت خلقی منفی
میشود؛ همچنین پرخوری میتواند تجربۀ هیجانات مثبت را
افزایش دهد (.)6
با در نظر گرفتن شیوع اضافهوزن و چاقی در ایران ،در
بررسی روابط تعاملی میان سیستمهای مغزیرفتاری ،تنظیم
شناختی هیجان و رفتارهای خوردن ،بهتر است نقش
استرسهای مزمن را نیز در نظر گرفت .تجربۀ استرسهای
مزمن در جوامع مدرن ،در تعامل با سیستمهای پاداش و
مصرف غذاهای ناسالم میتواند از دالیل شیوع اضافهوزن و
چاقی در نظر گرفته شود .مشخص شده است که
استرسهای مزمن ،با برانگیختگی مزمن محور  ،HPAترشح
کورتیزول را افزایش داده و منجر به مقاومت انسولین
میشوند؛ مختل شدن متابولیسم گلوکز و لیپید ،موجب
ذخیره چربی شکمی میشود ( .)40مواجهۀ مزمن با انسولین
زیاد ،درنتیجۀ استرسهای مزمن ،میتواند سیستم پاداش را
تحریک کند .مصرف غذاهای خوشطعم ،بهعنوان یک رفتار
خوشایند پاداشدهنده و نیز یک رفتار مقابلهای جهت تنظیم
هیجان ،میتوانند سیستم پاداش مغز ،شامل مدارهای
شبهافیونی و دوپامین را در سیستم لیمبیک فعال کنند .این
مسئله تقویت رفتاری قابلتوجهی برای مصرف غذا فراهم
میکند .مواد شبهافیونی ،فعالیت محور  HPAرا بهمنظور
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و چاقی ایفا میکنند؛ بنابراین در تالش برای پیشگیری و
درمان اضافهوزن و چاقی و نیز حفظ اثرات درمانی ،باید به
متغیرهای مذکور توجه شود.

رد پایاناز تمامی افرادی که رداین ژپوهش شرکت کردند ،نهایت قدردانی و تشکر را ارباز میکنیم.
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