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چکيده
 روش پژوهش توصیفی و الگوی همبستگی با.تعیین ارتباط اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن با واسطهگری ترس از ارزيابی مثبت و منفی هدف پژوهش بود
 جامعه آماری شامل دانشجويان دختر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوين.رویآورد مدليابی معادالت ساختاری بود
 دانشجو به روش نمونهبرداری تصادفی خوشهای انتخاب و به پرسشنامههای مورد نظر2111 . مشغول به تحصیل بودند2951-59 بود که در سال تحصیلی
 ابزار پژوهش سیاهههای اختالل خوردن. نفر به عنوان نمونه نهايی برگزيده شدند122  سپس با استفاده از روش نمونهبرداری قضاوتی هدفمند.پاسخ دادند
) و ترس از2529،؛ لیریFNES(  فرم کوتاه- ترس از ارزيابی منفی،)1111 ،؛ کانور و ديگرانSPI(  هراس اجتماعی،)2529 ، المستدو پولیوی،؛ گارنرEDI(
 ارتباط بین اضطراب اجتماعی و، نتايج نشان داد که ترس از ارزيابی مثبت و منفی بهطورهمزمان.) بود1112 ، هیمبرگ و رودباگ،؛ ويکزFPES( ارزيابی مثبت
 مداخلههايی که ترس از ارزيابیهای مثبت، بنابراين. اثرمستقیم اضطراب اجتماعی بر اختالل خوردن تأيید شد، همچنین.اختالل خوردن را واسطهگری میکنند
. به توقف رشد نشانههای اختاللهای خوردن کمک میکنند،و منفی را به عنوان مؤلفههای اصلی اضطراب اجتماعی مورد هدف قرار میدهند
 ترس از ارزيابی منفی، ترس از ارزيابی مثبت، اختالل خوردن، اضطراب اجتماعی:واژههاي کليدي

5931  بهار/15  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

T

he aim of this study was to examine the mediating role of fear of positive and negative evaluation in the relationship between
social anxiety and eating disorder. The study was descriptive and correlational. To analyze the data structural equation modeling

was used. One thousand undergraduate and graduate students were selected from Imam Khomeini International University in 2015/2016
academic year using cluster random sampling method. The participants completed the Eating Disorder Inventory (EDI; Garner, Olmsted &
Polivy, 1983), the Social Phobia Inventory (SPI; Connor et al, 2000), the Fear of Negative Evaluation Scale-Short Form (FNES; Leary,
1983), and the Fear of Positive Evaluation Scale (FPES; Weeks, Heimberg & Rodebaugh, 2008). The results indicated that fear of positive
and negative evaluation mediated the relationship between social anxiety and eating disorder simultaneously. The social anxiety had a
direct effect on eating disorder. The findings suggested that the interventions that target fear of positive and negative evaluation as the
central components of social anxiety may help stopping the developing of eating disorder.
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.اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي است

نقش واسطهای ترس از ارزيابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن

مقدمه

(خوردن به من کمک خواهد کرد تا احساس تنیدگی کمتری

اختالل تغذيه و خوردن 2با اختاللهای پايدار در خوردن يا

داشته باشم) و منفی (اضافه وزن پیدا میکنم) .در نظريه والر،

رفتارهای مرتبط با خوردن مشخص میشود که منجر به تغییر

کنرلی و اوهانیان ( )1111نیز روان بیاشتهايی به صورت اجتناب

در مصرف ،جذب غذا و آسیب قابل توجه به سالمت جسمانی

اولیه و روان پراشتهايی به صورت اجتناب ثانويه نامگذاری شده

و عملکرد روانی ـاجتماعی میشود (انجمن روانپزشکی آمريکا،

است .در اجتناب اولیه ،نخوردن روشی است برای جلوگیری از

.)2959/1129

شناختها و هیجانهای اضطرارآور تجربهشده و در اجتناب ثانويه،

روان بیاشتهايی 1و روان پراشتهايی 9اختاللهايی با علل
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لذتجويی تالشی است برای امتناع و دوری جستن از تجربه
شناختها و هیجانهای اضطرارآور.

میشود (واردل .)2922/1115 ،1روان بیاشتهايی و پراشتهايی با

شناسايی پیشبینیکنندههای عصبی-زيستی نقش مهمی

نشانگان غیرعادی مانند خوردن محدود 9يا رفتارهای پاکسازی،6

در شناسايی علل ژنتیکی روان بیاشتهايی و پراشتهايی دارد.

آشفتگی تصوير بدنی ،7انکار الغری 2و ضعیف بودن و مقاومت

شواهد نسبتاً زيادی وجود دارد که تغییر سطح سروتونین 29را در

در برابر مداخله همراهند .افراد مبتال به روان بیاشتهايی و روان

مغز با بینظمیهای اشتها ،خلق و خو و مهار برانگیختگی در

پراشتهايی با ويژگیهايی مانند کمالگرايی ،خلـق آشفـتـه 5و

روان بیاشتهايی و پراشتهايی مرتبط میسازد .چندين عامل در

اختالل وسواس-بیاخـتیـاری 21شنـاسايی میشوند .افراد مبتال

آسیبپذيری افراد نسبت به روان بیاشتهايی در دوره جوانی سهیم

به روان بیاشتهايی به اضطرار باال ،22تجربههای هیجانی و

است :اول ،استروئیدهای 26مرتبط با سن بلوغ يا تغییرات مرتبط با

عاطفی اضطرارآور و رياضتطلبی و افراد مبتال به روان

سن که بینظمیهايی را در سروتونین ايجاد میکند .دوم ،تنیدگی

پراشتهايی به حساسیتپذيری 21و برانگیختگی گرايش دارند.

و فشارهای اجتماعی -فرهنگی است که در افزايش اضطرار و

اين نشانهها اغلب در دوره کودکی و قبل از اختالل خوردن

خلق و خوی وسواسی نقش دارد (کای.)1112 ،

شروع میشود (کای .)1112 ،افراد مبتال به اختاللهای خوردن،

در يک زمینهيابی شیوع روان بیاشتهايی ،روان پراشتهايی و

افراد را به صورت سلسلهمراتبی درجهبندی میکنند؛ افراد دارای

پرخوری به ترتیب 1/5درصد2/9 ،درصد و 9/9درصد در زنان و

تناسب اندام و جذاب را در باال و افراد زشت و چاق را در پايین

1/9درصد1/9 ،درصد و 1درصد در مردان تخمین زده شده است.

سلسله مراتب قرار میدهند (باردون-کن ،براوناستون ،هايگینز،

هر سه اختالل به طور معناداری با بسیاری از اختاللهای روانی

فیتزسیمونز-کرافت و هارنی.)1129 ،

همابتاليی 27دارد .روان بیاشتهايی به طور معناداری با وزن پايین

از ديدگاه روانشناختی ،اختاللهای خوردن در جوانانی ايجاد

( )BMI>22/9و اختالل پرخوری با چاقی ( )BMI<11در ارتباط

میشود که از آشوب و عذاب درونی رنج میبرند و دلمشغولی

است (هادسون ،هايريپی ،پاپ و کسلر .)1117 ،پژوهشهای

آنها مسائل جسمانی است و برای احساس آرامش و حمايت به

انجامشده در ايران نیز حاکی از شیوع باالی اختاللهای خوردن

غذا رو میآورند (لئون ،فالکرسان ،پری و ارلی-زالد .)2559 ،

است؛ به عنوان مثال ،در پژوهش همهگیرشناسی مظفریخسروی،

نظريه شناختی کوپر ،ولز و تاد ( )1111درباره روان پراشتهايی

حسینزادهشمسیانار ،شريعتیبافقی و مظفریخسروی ( )2951در

عالوه بر چهار نوع افکار خودکار ،خودباوریهای منفی را در بقای

دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه شهر يزد1/9 ،درصد به روان

چرخه معیوب خوردن لذتجويانه مطرح میکند .اين افکار عبارت

بیاشتهايی و 9/9درصد به روان پراشتهايی مبتال بودند و

است از :فقدان مهار( 29من نمیتوانم خوردن را متوقف کنم)،

92/9درصد از وزن خود ناراضی بودند .رضايی ،افالکسیر و غیور

سهلگیر( 21يک تکه نان اضافی ضرری نخواهد داشت) ،مثبت

( )2951نیز در پژوهش همهگیریشناسی در دانشجويان دختر

16. steroids
17. comorbidity

11. high constraint
12. sensation seeking
13. thoughts of no control
14. permissive thoughts
15. serotonin

6. binge-purge behaviors
7. body image distortions
8. denial of emaciation
9. dysphonic mood
10. obsessive- compulsive disorder

1. feeding and eating disorder
2. anorexia nervosa
3. bulimia nervosa
4. Wardle, J.
5. restricted eating

نسیم دمرچلی ،علیرضا کاکاوند ،محمدرضا جاللی

دانشگاه شیراز به اين نتیجه دست يافتند که 21/5درصد از افراد

منفی مرتبط هستند .افرادی که نمره بااليی در مقیاس ترس از

مورد بررسی اضافه وزن يا چاقی1/7 ،درصد اختالل پرخوری و

ارزيابی منفی به دست میآورند ،نسبت به اينکه ديگران درباره

1/9درصد اختالل پرخوری داشته و هیچ يک از افراد اختالل روان

آنها چگونه فکر میکنند احساس نگرانی دارند .آزمودنیهای

بیاشتهايی نداشتند.

دچار ترس از ارزيابی منفی باال ،توجه و واکنش بیشتری به عوامل

يکی از اختاللهايی که همابتاليی باال با اختالل خوردن

موقعیتی نشان میدهند (گانش ،اتیالکشمی ،ماهاريشی و مايا،

دارد ،اختالل اضطراب اجتماعی 2است که با ترس يا اضطراب

 .)1129باوتـیسـتا و هـپ ( )1129در پـژوهشـی دريافتند که

قابل توجه در يک يا چند موقعیت اجتماعی که احتمال دقت و

آزمودنیهای دارای سطح باالی اضطراب اجتماعی در مقايسه با

تحلیل از سوی ديگران وجود دارد ،مشخص میشود (انجمن

آزمودنیهای دارای اضطراب اجتماعی پايین ،بیشتر افکار متمرکز

روانپـزشکـی آمـريکـا .)2959/1129 ،پـژوهـشهـايی درباره

بر خود ،افکار منفی و حالت اضطرابی را در پاسخ به افزايش

همابتاليی اختالل اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن انجام شد

بازخورد و ارزيابی منفی تجربه میکنند.

و اين نتیجه بهدست آمد که در سالهای اولیه ،اختالل اضطراب

ترس از ارزيابی مثبت عامل مهمی در آسیبشناسی اضطراب

اجتماعی مقدم بر اختالل خوردن است (بولیک ،سالیوان ،فیر و

اجتماعی است (هوول ،بوکنر و ويکز .)1126 ،در پژوهش ويکز،

جويس .)2557 ،به دلیل وجوه مشترک در نگرانیهايی مثل

هیمبرگ ،رودباگ و نورتن ( )1112نشان داده شد که ترس از

گرايش به تناسب اندام يا اجتناب از عدم کفايت اجتماعی ،اختالل

ارزيابی مثبت با ناراحتی شديد هنگام دريافت بازخورد اجتماعی

اضطراب اجتماعی میتواند خطری جدی برای اختاللهای

مثبت و باور ضعیف نسبت به درستی بازخورد اجتماعی مثبت

خوردن باشد (گیلبرت .)1112 ،افراد مبتال به اضطراب اجتماعی به

مرتبط است .ويکز و هوول ( )1121دريافتند که ترس از ارزيابی

ويژه زنان ،با احتمال بیشتری فشارهای اجتماعی مانند آرمان

مثبت به طور مستقل از ترس از ارزيابی منفی ،سهم معناداری از

الغری را دنبال میکنند ،باالخص اگر باور داشته باشند که اين

واريانس اضطراب اجتماعی ،عاطفه منفی در موقعیتهای خاص

هدف آنها را از پیامدهای منفی اجتماعی محافظت میکند

اجتماعی ،افکار خودکار منفی در تعاملهای اجتماعی ،خودآگاهی و

(آتسچیگ ،پريسنل ،مادلی و اسمیتز .)1121 ،بنابراين ،درونی

آمادگی برای پريشانی را پیشبینی میکند.

شدن به نارضايتی بدنی ،عاطفه منفی ،رفتارهای حیرتآور پرهیز

با بررسی ارتباط اضطراب اجتماعی با اختالل خوردن به اين

از غذا خوردن و همچنین رفتارهای غیرمعمول خوردن منجر

نتیجه دست يافتند که ترس از ارزيابی منفی به طور مستقل

میشود (استیس و آگراس.)2552 ،

سهم معناداری از ارتباط بین اضطراب اجتماعی و دامنهای از

مدلهای شناختی اضطراب اجتماعی بر اهمیت نقش

اختالل خوردن شامل تمايل به الغری ،نارضايتی بدنی و

شناختهای ناکارآمد در شکلگیری و تداوم اضطراب اجتماعی

نشانگان پرخوری روانی را پیشبینی میکند و ترس از ارزيابی

تأکید دارند (کالرک و ولز2559 ،؛ رپی و هیمبرگ .)2557 ،ترس

مثبت نیز در رابطه اضطراب اجتماعی با تمايل به الغری و

از ارزيابی منفی 1و ترس از ارزيابی مثبت 9از مؤثرترين

نارضايتی بدنی نقش واسطهای ايفا میکند .لوينسون ()1129

شناختهای ناکارآمد در شکلگیری اضطراب اجتماعی هستند.

نیز در پژوهشی به بررسی اثر ترس از ارزيابی منفی اجتماعی

ترس از ارزيابی منفی يک وجه محوری اضطراب اجتماعی است و

بر نارضايتی بدنی و رفتارهای خوردن پرداخت .نتايج نشان داد

عبارت است از ترس مورد قضاوت منفی قرار گرفتن .حتی

که شرکتکنندگان در موقعیت ترس از ارزيابی منفی ،مصرف

نشانههای اجتماعی بیخطر و مبهم از طرف ديگران ،میتواند

غذايشان افزايش يافت ،در حالی که شرکتکنندگان با سطح

بالقوه به عنوان ارزيابی منفی تفسیر شود (کراون.)1129 ،

باالی اضطراب حضور اجتماعی و در موقعیت حضور اجتماعی

دلواپسی ،تسلیم ،مطیع بودن و اجتناب اجتماعی با ترس از ارزيابی

بیشترين نارضايتی بدنی را تجربه کردند .به طور کلی،

3. fear of positive evaluation

2. fear of negative evaluation

1. social anxiety
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کردن آرمان الغری و پذيرش فشارهای اجتماعی برای الغر

مناتی ،دیبوئر ،ويکز و هیمبرگ ( )1129در پژوهش خود
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نقش واسطهای ترس از ارزيابی مثبت و منفی در ارتباط اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن

لوينسون دريافت که ترس از ارزيابی منفی و اضطراب حضور

مقايسه با زنانی که نگرانی کمتری دارند تجربه میکنند .در ايران

اجتماعی عوامل آسیبزای مشترک در اختاللهای خوردن و

نیز نتايج پژوهش کردی ،محمدیريزی ،شاکری ،مدرسغروی و

اضطراب اجتماعی هستند.

رشیدی ( )2959حاکی از همبستگی مثبت و معنادار نشانههای

نتیجه پژوهش گودارد و ترژر ( )1129نشان داد که فرزندان
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اضطراب اجتماعی با عالئم اختالل خوردن در زنان باردار
نخستزا بود.

رگه اضطراب بیشتری را نشان میدهند .مناتی ،ويکز ،لوينسون و

میزان شیوع و پیامدهای ناگوار اختالل خوردن ،نشاندهنده

مکگوان ( )1129نیز در پژوهشی دريافتند که کمالگرايی در

اهمیت پرداختن به پژوهشهايی در اين زمینه است تا به کمک

رابطه بین ترس از وارسی شدن و نشانههای پرخوری روانی نقش

يافتههای آنها بتوان نسبت به روند ،زمینههای بروز و شیوع اين

واسطهای دارد .همچنین ،نقش واسطهای کمالگرايی در رابطه

اختالل آگاهی يافت و در مسیر پیشگیری ،کنترل ،مداخله و

بین اضطراب تعامل اجتماعی و نشانگان پرخوری روانی تأيید شد.

درمان آن گام برداشت .در تعدادی از پژوهشها مشخص شده

نتايج پژوهش لوينسون و رودباگ ( )1121نیز نشان داد که

است که اضطراب اجتماعی مقدم بر اختالل خوردن است و

اضطـراب حضـور اجتـمـاعی و تـرس از ارزيـابـی مثبـت

اضطراب اجتماعی میتواند آسیبپذيری به اختاللهای خوردن را

پیشبینیکنندههای نارضايتی بدنی ،نشانگان پرخوری روانی،

منعکس کند (بولیک و ديگران2557 ،؛ بريورتون و ديگران،

نگرانی درباره شکل ،وزن و آشفتگی خوردن هستند و ترس از

 .)2559بنابراين مدل واسطهای به گونهای که اضطراب اجتماعی،

ارزيابی منفی نیز به طور مستقل تمايل به الغری و خودداری از

اختالل خوردن را پیشبینی میکند طراحی شد و در چهارچوب

خوردن را پیشبینی میکند.

مدليابی ،به طور همزمان مؤلفههای چندگانه اضطراب اجتماعی

نتايج پژوهش سیلگادو ،تیمپانو ،بوکنر و اشمیت ( )1121نشان

يعنی ترس از ارزيابی مثبت و منفی به عنوان ساز و کارهای تبیین

داد که آزمودنیهای با اضطراب اجتماعی باال ،رفتارهای پرخوری

پیوند اضطراب اجتماعی با اختالل خوردن بررسی شد تا به

روانی ،نارضايتی بدنی و تمايل به الغری بیشتری را ابراز میکنند.

پرسشهای زير پاسخ داده شود:

گرابهورن ،استنر ،استنجیر و کافهولد ( )1116نیز در پژوهشی به

 .2آيا مدل طراحیشده در تبیین ارتباط بین اضطراب اجتماعی

اين نتیجه دست يافتند که شرمساری و اضطراب اجتماعی هر دو

و اختالل خوردن با واسطهگری ترس از ارزيابی مثبت و منفی

بايد به عنوان عوامل تأثیرگذار مهم در روان بیاشتهايی و

از برازش مطلوب برخوردار است؟

پراشتهايی مورد توجه قرار گیرند .هنريچسون ،رايت ،والر و میر

 .1آيا اضطراب اجتماعی بر اختالل خوردن اثر مستقیم دارد؟

( )1119نیز دريافتند که افراد مبتال به اختاللهای خوردن ،سطوح

 .9آيا اضطراب اجتماعی بر اختالل خوردن با واسطه ترس

باالتری از اضطراب اجتماعی و بازداری رفتاری را گزارش

از ارزيابی مثبت و منفی اثر غی رمستقیم دارد؟

میکنند .نتايج پژوهش بکر ،دويوا و زايفرت ( )1111از ارتباط بین
اختالل خوردن ،اضطراب اجتماعی و اختالل تنیدگی پسضربهای

روش

حمايت کرد .نتايج پژوهش گیلبرت و میر ( )1119نیز نشان داد

اين پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و در آن از

که اضطراب اجتماعی ،تمايل به الغری را پیشبینی میکند .نتايج

رویآورد مدليابی معادالت ساختاری بهره گرفته شد .جامعه

پژوهش تامپسون و چاد ( )1111مشخص ساخت بین اضطراب

آماری پژوهش ،شامل دانشجويان دختر مقطع کارشناسی و

اجتماعی-جسمانی با نارضايتی از تصوير بدنی و نگرانیهای شکل

کارشناسی ارشد دورههای روزانه و شبانه بودند که در سال

و وزن بدن ارتباط وجود دارد .زنان جوانی که نگرانی بیشتری

تحصیلی  2951-59در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوين

درباره بدن خود دارند ،شکل بدنی کوچکتری را ترجیح

مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها بالغ بر  9111نفر بود .در

میدهند و نگـرانیهـای شـکل و وزن بـدنـی بیـشتـری را در

اين پژوهش از دو نوع روش نمونهبرداری استفاده شد :در ابتدا با

نسیم دمرچلی ،علیرضا کاکاوند ،محمدرضا جاللی

استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی خوشهای از هر يک از شش

شد .سپس به روش نمونهبرداری قضاوتی 122 2نفر از آزمودنیهايی

دانشکده فنی-مهندسی ،علوم پايه ،علوم و تحقیقات اسالمی ،علوم

که در سیاهههای اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن نمرههای

اجتماعی ،علوم انسانی و معماری و شهرسازی چند رشته و سپس

باالتری را به دست آورده بودند به عنوان نمونه نهايی برگزيده

چند کالس انتخاب شد و  2161نفر از دانشجويان به سیاهههای

شدند .در جدول  2توزيع فراوانی نمونه مورد بررسی به تفکیک

مورد نظر پاسخ دادند .از اين تعداد 61 ،سیاهه ناقص کنار گذاشته

دانشکده ،سن ،مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل ارائه شده است.

جدول 2
توزيع فراوانی نمونه مورد بررسی به تفکیک دانشکده ،سن ،مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل
دانشکده
فني -مهندسي
علوم پايه
علوم اجتماعي
علوم انساني
علوم و تحقيقات
معماري و شهرسازي
مجموع کل

فراواني
55
55
35
53
21
21
121

سن
21-12
11-15
16-11
 31و باالتر

فراواني
231
66
21
3

مقطع تحصيلي
کارشناسي
کارشناسي ارشد

121

ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

وضعيت تأهل
مجرد
متأهّل

فراواني
271
51

121

فراواني
211
31

121

دست آمده است.

اين سیاهه 61مادّهای برای ارزيابی ويژگیهای روانشناختی و

استفاده از روشهای مؤلفههای اصلی و چرخش واريماکس نشان

نشانگان مرتبط با بیاشتهايی و پرخوری روانی است و شامل 2

داد که اين سیاهه از هفت عامل تشکیل شده است .اين عوامل

زيرمقیاس است که عبارت است از :ناکارآمدی ،9ترسهای بلوغ،1

بیش از  11/69درصد واريانس کل را تبیین میکنند .روايی سازه

کمالگرايی ،9بیاعتمادی بینفردی ،6تمايل به الغری ،7آگاهی

اين سیاهه با محاسبه ضريب همبستگی زيرمقیاسهای اين

درونی ،2پرخوری 5و نارضايتی بدنی( 21نورينگ .)2551 ،برای

سیاهه با يکديگر و با کل سیاهه تأيید شد و ضرايب بین

هرمادّه ،طیف درجهبندی شش گزينهای (از همیشه تا هرگز) در

زيرمقیاسها با کل ،به ترتیب 1/91 ،1/12 ،1/66 ،1/99 ،1/92

نظر گرفته شده است .روش نمرهگذاری اين سیاهه به اين صورت

و  1/19معنادار بودند .روايی همزمان نیز با به کارگیری پرسشنامه

است که به گزينههای همیشه ،معموالً و اغلب اوقات به ترتیب

باورهای اختالل خوردن( 22کوپر ،کوهن -تاوی ،تاد ،ولز و تاوی،

نمرههای  1 ،2و  9و به سه گزينه گاهی اوقات ،به ندرت و هرگز

 )2557برآورد شد که ضريب همبستگی  1/12به دست آمد .اعتبار

نمره صفر داده میشود .کسب نمرههای باالتر در اين سیاهه

سیاهه عالئم اختالل خوردن با استفاده از روشهای آلفای

نشاندهنده آسیبپذيری بیشتر در ارتباط با خوردن است (جونز،

کرونباخ و روش دو نیمه کردن بررسی شد و به ترتیب ضرايب

هريس و لئونگ .)1119 ،ضرايب آلفای کرونباخ محاسبهشده

 1/76و  1/96به دست آمد.

برای هر زيرمقیاس عبارت است از :ناکارآمدی  ،1/51ترسهای

سياهه هراس اجتماعي( 21کانور و ديگران .)1111 ،اين

بلوغ  ،1/22کمالگرايی  ،1/21بیاعتمادی بینفردی  ،1/29تمايل

ابزار يک سیاهه خودسنجی 27مادّهای است که دارای سه

به الغری  ،1/29آگاهی درونی  ،1/29پرخوری  1/51و نارضايتی

زيرمقیاس ترس( 29شش مادّه) ،پرهیز( 21هفت مادّه) و ناراحتی

بدنی ( 1/51گارنر و ديگران .)2529 ،در پژوهش مناتی و

فیزيولوژيک ( 29چهار مادّه) است .کانور و ديگران ( )1111اعتبار

ديگران ( )1129ضريب آلفای کرونباخ اين سیاهه  1/71به

اين سیاهه را به روش بازآزمايی در گروههای با تشخیص اختالل

11. Eating Disorder Beliefs Questionnaire
12. Social Phobia Inventory
13. fear
14. avoidance
15. physiological discomfort

6. interpersonal distrust
7. drive for thinness
8. interceptive awareness
9. bulimia
10. body dissatisfaction

1. judgmental sampaling
)2. Eating Disorder Inventory (EDI
3. ineffectiveness
4. maturity fears
5. perfectionism

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /15بهار 5931

سياهه اختالل خوردن( 1گارنر ،المستد و پولیوی.)2529 ،

در پژوهش شايقیان و وفايی ( )2925نتايج تحلیل عاملی با
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اضطراب اجتماعی برابر با  1/72تا  ،1/25همسانی درونی يا

به حساب نمیآيند و نمره کل از جمع نمرههای  2مادّه ديگر

ضريب آلفا در گروهی از افراد به هنجار را برای کل سیاهه برابر

بهدست میآيد .بررسی اعتبار به روش بازآزمايی ضريب  1/71را

با  1/51و برای زيرمقیاسهای ترس  ،1/25پرهیز  1/52و

نشان داد و همسانی درونی يا آلفای کرونباخ اين مقیاس 1/21

ناراحتی فیزيولوژيک برابر با  1/21گزارش کردند .روايی همگرای

بهدست آمد (ويکز و ديگران .)1112 ،در پژوهش ديگری ضريب

کل سیاهه در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی در مقايسه

آلفای کرونباخ مقیاس ترس از ارزيابی مثبت  1/29و ضريب

با نمرههای مقیاس هراس اجتماعی فرم کوتاه 2بررسی شد و

1

روايی همزمان اين مقیاس با مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی

ضرايب همبستگی  1/97تا  1/21به دست آمد که ضريبهای

1/71و معنادار گزارش شده است (فرگوس 9و ديگران 1115 ،نقل

همبستگی معنادار و بااليی به شمار میرود (کانور و ديگران،

از لطفی و ديگران .)2951 ،همسانی درونی يا آلفای کرونباخ اين

 .)1111در ايران ،طهماسبیمرادی ( 2921نقل از لطفی،

مقیاس در پژوهش مناتی و ديگران ( 1/29 )1129به دست آمد.

ابوالقاسمی و نريمانی )2951 ،اعتبار بازآزمايی اين ابزار را  1/21و

اين مقیاس در پژوهش رضايیدوگاهه ،محمدخانی و دولتشاهی

همسانی درونی آن را با روش آلفای کرونباخ  1/26گزارش کرد.

( )2952ترجمه و نظرات اصالحی و تکمیلی متخصصان اخذ شد.

مقياس ترس از ارزيابي منفي -فرم کوتاه( 1لیری،

ضريب اعتبار  1/67با روش دونیمه کردن و آلفای کرونباخ 1/79

 .)2529اين مقیاس  21مادّه دارد و اضطراب تجربهشده افراد يا

برای کل مقیاس محاسبه شد که مؤيد اعتبار و همسانی درونی

ارزيابی منفی آنان را اندازهگیری میکند .در اين مقیاس به هر

قابل قبول مقیاس بود .همچنین ،ضريب آلفای کرونباخ اين

مادّه براساس طیف پنجدرجهای (=2هرگز صدق نمیکند تا

مقیاس در پژوهش لطفی و ديگران ( 1/59 )2951بهدست آمد .در

=9تقريباً همیشه صدق میکند) پاسخ داده میشود .نمرههای

اين پژوهش برای تدوين مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختالل

باالتر نشاندهنده تجربه اضطراب و ترس هستند .بررسی

خوردن ،با در نظر گرفتن دو متغیر واسطهای ترس از ارزيابی مثبت

گروهی از دانشجويان مقطع کارشناسی با اين مقیاس نشان داد

و منفی ،از مدليابی معادالت ساختاری بهره گرفته شد .چون

که اين ابزار همبستگی بااليی با فرم اصلی اين مقیاس دارد

فرض اساسی مدليابی معادالت ساختاری استفاده از ابزار رواست،

( .)r=1/56همچنین ،مشخص شد که فرم کوتاه مقیاس ترس

بنابراين ،در مدليابی معادالت ساختاری بايد از تحلیل عاملی

از ارزيابی منفی همسانی درونی بااليی دارد (آلفای کرونباخ برابر

تأيیدی استفاده شود .پس بهتر است ابتدا قبل از تحلیل عاملی

با ( )1/51لیری .)2529 ،بررسی اعتبار به روش بازآزمايی با

تأيیدی ،مقدار آلفای کرونباخ ابزارها برای  122آزمودنی غربالشده

فاصله چهار هفته ،ضريب  1/79را نشان داد (میلر .)2559 ،اعتبار

بررسی شود تا زيرمقیاسهايی که ضريب آلفا را کاهش میدهند،

اين مقیاس به روش بازآزمايی و با فاصله زمانی دو هفته روی

حذف شوند .اضطراب اجتماعی با سه عامل و اختالل خوردن نیز

 29نفر از دانشجويان دوره کارشناسی برابر با  1/52و همسانی

با سه عامل تأيید شدند.

درونی آن به روش آلفای کرونباخ و روی  11نفر از دانشجويان
دوره کارشناسی برابر با  1/29به دست آمد (داداشزاده،
يزداندوست ،غرايی و اصغرنژادفريد.)2952 ،
مقياس ترس از ارزيابي مثبت( 9ويکز ،هیمبرگ و

يافتهها
جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین
متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میدهد.

رودباگ .)1112 ،اين مقیاس شامل  21مادّه و نمرهگذاری آن

در جدول  9مقادير شاخصهای برازش و حد مجاز آنها

براساس مقیاس لیکرت (صفر اصالً درست نیست تا  5کامالً

بیان شده که نشان میدهد آيا مدل اجراشده با مدل اولیه

درست است) انجام میشود و مادّههای  9و  21در نمرهگذاری

(فرضی) تناسب دارد؟

5. Fergus, T.

3. Fear of Positive Evaluation Scale
4. Social Interaction Anxiety Scale

1. Brief Social Phobia Scale
2. Brief Fear of Negative Evaluation Scale

نسیم دمرچلی ،علیرضا کاکاوند ،محمدرضا جاللی

جدول1
میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغيرها
 .2ترس
 .1اجتناب
 .3ناراحتي فيزيولوژيکي
 .5اضطراب اجتماعي
 .5تمايل به الغري
.6آگاهي دروني
 .7پرخوري
 .1اختالل خوردن
 .1ترس از ارزيابي منفي
 .21ترس از ارزيابي مثبت

M
22/55
21/31
1/73
31/51
7/65
1/11
3/15
11/65
15/65
31/17

SD
3/617
5/331
3/176
1/211
5/155
5/127
3/171
21/151
22/173
21/312

2
**1/712
**1/357
**1/152
1/212
**1/215
**1/156
**1/155
**1/321
**1/213

1

3

5

**1/553
**1/113
*1/235
**1/211
**1/151
**1/173
**1/351
**1/121

**1/711
1/117
1/211
*1/263
**1/275
**1/151
*1/275

*1/255
**1/111
**1/173
**1/111
**1/365
**1/135

6

5

**1/115
**1/361
**1/711
1/111
-1/117

**1/511
**1/775
*1/267
**1/131

7

**1/767
**1/275
**1/121

1

**1/211
**1/215

1

1/227

P<1/19 **P<1/112
جدول9
شاخصهای برازش برای مدل اندازهگیری
شاخص
χ1
CMIN/DF
مقدار
حد مجاز

1/117
عدم معناداري

1/256
کمتر از 3

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

1/111
بيش از 1/11

1/115
بيش از 1/11

2
بيش از 1/11

1/116
بيش از 1/11

1/111
کمتر از  1/15عالي

شکل  .1مدل اندازهگیری در حالت استانداردشده
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شکل  .2مدل اندازهگیری در حالت استانداردنشده

*
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بیان شده که نشان میدهد آيا مدل اجرا شده با مدل اولیه

مطابق جدول  9مقادير به دست آمده برای اين شاخصها

(فرضی) دارای تناسب است يا خیر.

نشان میدهد که در مجموع ،الگو در جهت تبیین و برازش از
وضعیت مناسبی برخوردار است.

جدول 1
بارهای عاملی ،واريانس تبیین شده و مقادير  tبرای مدل اندازهگیری
بار عاملي
مادّه
R2
t

در جدول  1بارهای عاملی ،واريانس تبیین شده و مقادير t
برای مادّههای متغیرهای اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن

ترس
اجتناب
ناراحتي فيزيولوژيک
تمايل به الغري
آگاهي دروني
پرخوري

گزارش شده است.
نتايج جدول  1نشان میدهد که مادّههای ناراحتی
فیزيولوژيک و تمايل به الغری سهم يگانه کمتری در تبیین
عاملهای مکنون خود دارد.

*7/161
*6/166

1/766
1/121
1/521
1/565
1/621
1/715

*

5/161
*5/315

1/517
1/111
1/161
1/125
1/313
1/631
*

P<1/112

در جـدول  9مقـادير شـاخصهای برازش و حدّ مجاز آنها
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جدول 9
شاخصهای برازش برای مدل ساختاری
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شاخص

χ1

CMIN/DF

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

مقدار
حد مجاز

1/111
عدم معناداري

1/626
کمتر از 3

1/111
بيش از 1/11

1/176
بيش از 1/11

2
بيش از 1/11

1/171
بيش از 1/11

1/111
کمتر از  1/15عالي

شکل  .9مدل در حالت ضرايب استانداردنشده

مطابق با جدول  9مقادير اين شاخصها نشان میدهد که
در مجموع اين الگو برای تبیین و برازش از وضعیت مناسبی
برخوردار است.

يک تا منفی يک محدود میشود و برای نشان دادن قدرت و
جهت رابطه ارائه شده است.
در جدول  6ضرايب و معناداری اثرات مستقیم اضطراب

در شکل  9الگو در حالت ضرايب استانداردنشده معادل با

اجتماعی بر ترس از ارزيابی مثبت ،ترس از ارزيابی منفی و

وزنهای رگرسیونی است که براساس آن نمرههای خام قابل

اختالل خوردن و همچنین اثرات غیرمستقیم اضطراب

محاسبه است.

اجتماعی با واسطهگری ترس از ارزيابی مثبت و منفی بر

در شکل  1الگو در حالت ضرايب استانداردشده بین مثبت

اختالل خوردن ارائه شده است.

نسیم دمرچلی ،علیرضا کاکاوند ،محمدرضا جاللی

شکل  .1مدل در حالت ضرايب استانداردشده
جدول6
ضرايب و معناداری اثرات مستقیم و غیرمستقیم اضطراب اجتماعی
متغير برونزا
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي

متغير درونزا
ترس از ارزيابي مثبت
ترس از ارزيابي منفي
اختالل خوردن
اختالل خوردن
تمايل به الغري
آگاهي دروني
پرخوري

نوع اثر
مستقيم
مستقيم
مستقيم
غيرمستقيم
غيرمستقيم
غيرمستقيم
غيرمستقيم

 Bاستانداردنشده
2/115
1/515
1/511

 Bاستانداردشده
1/157
1/312
1/175
1/11
1/265
1/133
1/116

t
3/121
5/763
1/553

sig
1/125
1/115
1/116
1/156
1/116
1/111
1/121

R2
1/162
1/253
1/271

اجتماعی بر ترس از ارزيابی مثبت ( β=1/117و  ،(P=1/129اثر

هم ندارند .در مدل تدوينشده اضطراب اجتماعی ،ترس از ارزيابی

مستقیم اضطراب اجتماعی بر ترس از ارزيابی منفی( β=1/952و

مثبت و ترس از ارزيابی منفی در قالب يک الگو ،میتوانند اختالل

 )P=1/111و اثر مستقیم اضطراب اجتماعی بر اختالل خوردن

خوردن را پیشبینی کنند و دو متغیر ترس از ارزيابی مثبت و منفی

( β=1/179و  (P=1/116معنادار است .همچنین ،اثر غیرمستقیم

در رابطه اضطراب اجتماعی با اختالل خوردن به عنوان متغیرهای

اضطراب اجتماعی بر اختالل خوردن به وسیله ترس از ارزيابی

واسطهای تأيید شدند.

مثبت و منفی ( β=1/51و  (P=1/116معنادار است.

نتايج اين پژوهش اثر مستقیم اضطراب اجتماعی بر اختالل
خوردن را تأيید کرد .به عبارت ديگر ،اضطراب اجتماعی

بحث

پیشبینیکننده مثبت اختالل خوردن است .اين نتايج همسو با

اين پژوهش با هدف تدوين يک مدل ارتباطی بین اضطراب

نتايج پژوهش گودارد و ترژر ( ،)1129مناتی و ديگران (،)1129

اجتماعی و اختالل خوردن با در نظر گرفتن نقش واسطهای ترس

سیلگادو و ديگران ( ،)1121گرابهورن و ديگران (،)1116

از ارزيابی مثبت و منفی انجام شد .نتايج بررسی شاخصهای

هنريچسون و ديگران ( ،)1119بکر و ديگران ( ،)1111گیلبرت و

برازش آزمون مدل ساختاری نشان داد که مدل تدوينشده از

میر ( )1119و کردی و ديگران ( )2959بود .در تبیین اين يافتهها

برازش مناسبی برخوردار است ،يعنی مدل اجراشده با مدل اولیه

میتوان به اين نکته اشاره کرد که دلیل ارتباط اضطراب

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /15بهار 5931

نتايج جدول  6نشان میدهد که اثر مستقیم اضطراب

(فرضی يا همان دادهها) دارای تناسب است و تفاوت چندانی با
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اجتماعی و اختالل خوردن ،وجوه مشترک اين دو اختالل است.

اجتمـاعی فرهنـگـی بـرای الغـری و تنـاسب اندام از خود نشان

وجه اشتراک در هر دو مجموعه از نشانگان ،نگرانیهايی از

میدهند و در نتیجه به رفتارهای خوردن نامتعارف رو میآورند.

ارزيابی اجتماعی است (مناتی و ديگران .)1129 ،پژوهشگران به

همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد که اضطراب اجتماعی از

اين نتیجه دست يافتهاند که در سالهای اولیه ،اختالل اضطراب

طريق ترس از ارزيابی مثبت و منفی بهطور همزمان ،اثر غیر

اجتماعی مقدم بر اختالل خوردن است (بولیک و ديگران)2557 ،

مستقیم بر اختالل خوردن دارد .نقش واسطهای ترس از ارزيابی

و اختالل اضطراب اجتماعی به دلیل وجوه مشترک در

مثبت و منفی بهطور همزمان ،در ارتباط بین اضطراب اجتماعی و

نگرانیهايی مثل گرايش به تناسب اندام يا عدم مطلوبیت

دامنهای از اختالل خوردن شامل تمايل به الغری ،پرخوری روانی

اجتماعی میتواند خطر جدی برای اختاللهای خوردن باشد

و آگاهی درونی تأيید شد .اين نتايج همسو با نتايج پژوهش مناتی

(گیلبرت .)1112 ،افراد مبتال به اضطراب اجتماعی به ويژه زنان با

و ديگران ( ،)1129لوينسون ( ،)1129دیبوئر و ديگران (،)1129

احتمال بیشتری فشارهای اجتماعی مانند آرمان الغری را دنبال

لوينسون و رودباگ ( )1121و آتسچیگ و ديگران ( )1121است.

میکنند باالخص اگر بر اين باور باشند که اين هدف آنها را از

مدلهای روانشناسی تکاملی میتواند يک چهارچوب احتمالی

پیامدهای منفی اجتماعی محافظت میکند (آتسچیگ و ديگران،

برای مفهومسازی ارتباط اضطراب اجتماعی و اختالل خوردن مهیا

 .)1121بنابراين ،درونی کردن آرمان الغری و پذيرش فشارهای

کند .طبق نظر گیلبرت ( )1112افراد مبتال به اضطراب اجتماعی

اجتماعی برای الغر شدن به نارضايتی بدنی ،عاطفه منفی،

گرايش دارند که جهان اجتماعی را به صورت سازمانی دارای

رفتارهای غیرمعمول پرهیز از غذا خوردن و همچنین رفتارهای

سلسله مراتب ببینند :افراد با تسلط و نفوذ بیشتر در باال و افراد با

خوردن نامتعارف منجر میشود (استیس و آگراس.)2552 ،

تسلیم و اطاعت بیشتر در پايین سلسله مراتب .گیلبرت استدالل

از ديدگاه روانشناختی ،اختاللهای خوردن در جوانانی

کرد که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی خودشان را در وضعیت

ايجاد میشود که از آشوب درونی رنج میبرند و دلمشغول

ناگواری میبینند که هر حرکتی که جايگاه آنها را در اين سلسله

مسائل جسمانی هستند و برای اينکه احساس آرامش و حمايت

مراتب تنزل دهد ،آنها را در خطر از دست دادن تدابیر و منابع

کنند ،به غذا رو میآورند .افراد مبتال به اختاللهای خوردن در

اجتماعی قرار میدهد و هر حرکتی برای بهبود جايگاه در اين

درک هیجانهای خود و بیان آنها مشکل دارند و به مرور زمان

سلسله مراتب ،میتواند آنها را با سطح بااليی از کمالگرايی و

ياد میگیرند که خوردن وسیلهای برای مقابله با حالتهای

تعارض با افراد دارای نفوذ رو به رو کند.

هیجانی ناخوشايند و مبهم است (لئون و ديگران .)2559 ،در

کاربرد مدل روانشناسی تکاملی گیلبرت درباره اختالل

ديدگاه شناختی (کوپر و ديگران )1111 ،درباره روان پراشتهايی،

خوردن میتواند به پژوهشگران و درمانگران برای فهم بهتر

 1نوع فکر خودکار به همراه خودباوریهای منفی در بقای چرخه

پديدارشناسانه همپوشی اختالل خوردن و اضطراب اجتماعی

معیوب خوردن لذتجويانه دارای اهمیت است .يکی از اين افکار

کمک کند .برای مثال ،افراد مبتال به اختاللهای خوردن ،افراد

خودکار ،افکار مثبت است که منجر به ايجاد اين باور میشود که

را به صورت سلسلهمراتبی درجهبندی میکنند ،افراد دارای

خوردن کمک میکند تا احساس تنیدگی کمتری در زندگی

تناسب اندام و جذاب را در باالی سلسله مراتب و افراد زشت و

تجربه شود.

چاق را در پايین سلسله مراتب (باردون-کن و ديگران.)1129 ،

در مجموع میتوان اينگونه گفت که افراد مبتال به اضطراب

بنابراين حرکت نزولی فرد در اين سلسله مراتب به فقدان

اجتماعی از حضور در جمع و موقعیتهای اجتماعی و تعامل

حمايتهای اجتماعی منجر میشود؛ در حالی که حرکت فرد

اجتماعی اجتناب میکنند .اين افراد به دلیل ادراک از خويشتن

به سمت ارتقای جايگاهش در اين سلسله مراتب ،به افزايش

نامطلوب ،دچار نگرانیهايی از ارزيابیهای اجتماعی میشوند و

رقابت اجتماعی ،انتقام از ديگران و ايجاد توقع برای حفظ

متعاقباً در مقايسه با ساير افراد ،پذيرندگی بیشتری در برابر فشارهای

حرکت رو به جلو میانجامد (گیلبرت.)1112 ،

نسیم دمرچلی ،علیرضا کاکاوند ،محمدرضا جاللی

بنابراين ،در ترس از ارزيابی منفی ،فرد به دلیل بیزاری از

دانشجويان دختر دانشگاه شیراز .پژوهش پرستاری.96-11 ،21،

احساس عدم جذابیت به رفتارهايی مثل پرهیز از خوردن رو

رضايیدوگاهه ،ا ،.محمدخانی ،پ .و دولتشاهی ،ب .)2952( .مقايسه تأثیر

میآورد .تجربه ترس از ارزيابی منفی در بافت اختالل خوردن،

درمان شناختی-رفتاری گروهی و انفرادی بر ترس از ارزيابی مثبت.

میتواند به طور موقت تعادل ايجاد کند ،اما اندکی بعد تجربه

توانبخشی.92-69 ،29 ،

ترس از ارزيابی مثبت (ترس از ارزيابی منفی متعاقب) فعال

شايقیان ،ز .و وفايی ،م .)2925( .بررسی شاخصهای روانسنجی سیاهه عالئم

میشود .در ترس از ارزيابی مثبت ،فرد به دلیل نگرانی درباره

اختالل خوردن دردانشآموزان دختر پايه دوم دبیرستانهای تهران.

جذب توجه مثبت بیشتر به سمت خود ،به رفتارهايی مانند استتار

مطالعات روانشناختی.2-29 ،1 ،

بدن رو میآورد و به وسیله پوشش و آرايش محافظهکارانه يا

کردی ،م ،.محمدیريزی ،س ،.شاکری ،م ،.مدرسغروی ،م .و رشیدی ،ف.

پوشیدن لباسهای نامتناسب يا گشاد از ارزيابیهای مثبت آينده

( .)2959ارتباط عالئم اضطراب اجتماعی با عالئم اختالل خوردن زنان

اجتناب میکند (مناتی و ديگران.)1129 ،

باردار نخستزا .مجله زنان ،مامايی و نازايی ايران.5-29 ،27 ،

بنابراين ،مداخلههايی که ترس از ارزيابیهای منفی و مثبت

لطفی ،ص ،.ابوالقاسمی ،ع .و نريمانی ،م .)2951( .مقايسه پردازش هیجانی و

اجتماعی را به عنوان مؤلفههای اصلی اختالل اضطراب اجتماعی

ترس از ارزيابیهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان

مورد هدف درمانی قرار دهند ،به توقف رشد نشانههای اختاللهای

عادّی .دانش و پژوهش درروانشناسی کاربردی.212-222 ،21 ،

خوردن کمک میکند .محدود بودن نمونه آماری به دانشجويان

مظفریخسروی ،ح ،.حسینزادهشمسیانار ،م ،.شريعتیبافقی ،ا .و

دختر ،زياد بودن سوًالهای پرسشنامهها و همچنین عدم انجام

مظفریخسروی ،و .)2951( .شیوع اختالل خوردن و چاقی در

مصاحبههای بالینی ،محدوديتهايی را در زمینه تعمیم نتايج ايجاد

دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه شهر يزد در سال.2925-51

کرده است .پیشنهاد میشود اين پژوهش در جامعهای غیر از

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت يزد.92-15 ،21 ،

دانشجويان و با در نظر گرفتن تفاوتهای دو جنس اجرا شود.

واردل ،ج .)2922( .آيا فربهی يک اختالل تغذيه است؟ ترجمه م .نعمتطاوسی.

همچنین ،در پژوهشهای آتی ،نقش واسطهای ترس از ارزيابی

فصلنامه روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی.65-72 ،)12(6 ،

مثبت و منفی در ارتباط بین اضطراب اجتماعی و ساير
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