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Abstract: 
 
Background: obesity in adolescents has become a serious public health concern that will 
lead to many risk factors; therefore, this study was performed to study a causal model of 
food cravings based on cognitive self-awareness mediated by positive behavioral emotion 
regulation in obese students in Mashhad. 
Materials and Methods: The method of this research was descriptive-correlational. The 
statistical population of the present study was all middle and high school male students in 
Mashhad during the academic year 2021-2022 and 320 subjects were selected by cluster 
sampling. The Food Cravings Questionnaire of Cepeda-Benito et al., the Metacognitive 
Beliefs Questionnaire of Wells & Cartwright-Hatton, and the Behavioral Emotion 
Regulation Questionnaire of Garnefski and kraaj were used to collect data. The collected 
data were also analyzed using Pearson correlation analysis and structural equations by Lisrel 
8.8 software. 
Results: The results showed that the causal model of the relationship between cognitive self-
awareness, behavioral emotion regulation, and food cravings in students with obesity was 
confirmed based on various fit indices (P<0.05), Overall, cognitive self-awareness positive 
behavioral emotion regulation predicted 53% of the variance food cravings in obese 
students.  
Conclusion: Therefore, according to the results, it is suggested that the Education and 
Welfare Organization implement cognitive skills and emotion regulation training by 
counselors and psychologists in planning and life skills classes for students. 
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گري تنظيم رفتاري ولع مصرف غذا براساس خودآگاهي شناختي با ميانجي علّيتدوين مدل 
  چاقآموزان مثبت هيجان در دانش
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  مقدمه
است كه  دهيچيپ تيوضع كي ،يدوران كودك يچاق

عدم  جملهاز ؛دنبال داشته باشدرا به ياديواند عوامل خطر زتيم
شاخص توده  شيكه به افزا يانرژ مصرف غذا و يورود نيتعادل ب

 يمشكل بهداشت كي يشناسبيآس نيا ؛شوديممنجر ) BMI( يبدن
 باشدمي عيشاو نوجوانان در كودكان  در سراسر جهان است كه

 155المللي چاقي، در حدود به گزارش گروه بين باتوجه]. 1[
مدرسه به چاقي و  ميليون كودك در سراسر جهان در سنّ

  .]2[اند مبتال شده وزناضافه
  

، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه محقق روانشناسيگروه آموزشي  ،دانشيار .1
  اردبيلي، اردبيل، ايران

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي، ، دانشجوي دكتري روانشناسي .2
  دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي، ، دانشجوي دكتري روانشناسي .3
 ، ايراناصفهان، اصفهاندانشگاه 
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    28/9/1401 تاريخ پذيرش نهايي:                                  26/6/1401تاريخ دريافت: 

 غذا، ازحدّبيش مصرف در مؤثر عوامل فهم براي تالش در
 تر خوردناختصاصي هايسازه بر ايفزاينده طوربه پژوهشگران

بدون  يليتمابه ولع مصرف، اند؛ كرده تمركز غذا به ولع همچون
غيرطبيعي  ،ولعاگر . ]3[شود مي فيتعر مصرفمقابل مقاومت در 

 سالمت انسان يبراموجب بيماري  احتماالً، باشد ديشد اريبسو يا 
چاقي . ]4[به الكل  ادياعت ايو ي روان يپرخور مثل چاقي، شود؛مي

 - ، اختالالت متابوليك، قلبيفشار خونمانند هايي موجب بيماري
غدد  و]، مشكالت دستگاه گوارش 5سرطان [ ،عروقي، ديابت

از عوامل تأثيرگذار در ميل به مصرف بيش  گردد.] مي6ريز [درون
 .تواند عدم كنترل عوامل شناختي باشدآموزان مياز حد در دانش
فرآيندهاي  شناختي، به دانش فرد دربارهاهي اصطالح خودآگ

رسيدن به  ها برايآن شناختي خود و چگونگي استفاده بهينه از
پذيري طبق اين مدل، آسيب]. 7[ شوداهداف يادگيري گفته مي

اين نشانگان با  ؛گيردتوجهي صورت مي - وسيله سندرم شناختيبه
و  هتمركز زياد بر خود، پايش تهديد، پردازش نشخوارگون

اين ديدگاه  همسان با كه دكننراهبردهاي خودتنظيمي مشخص مي
هاي هيجاني و شناختي ارتباط مثبتي بين فراشناخت و شاخص

 و de Lara Perez پژوهش طبق]. 8[ دست آمده استبه
Delgado-Rios توانند مي ،آگاهي شناختي دارندافرادي كه خود

  :خالصه
خواهد را به دنبال  ياديعوامل خطر ز تبديل شده است كه ي براي سالمت عمومييك نگراني جدّبه چاقي در نوجوانان  سابقه و هدف:

گري تنظيم رفتاري مثبت ولع مصرف غذا براساس خودآگاهي شناختي با ميانجي علّيتدوين مدل  ،رهدف پژوهش حاض؛ بنابراين داشت
   بود.آموزان چاق در شهر مشهد هيجان در دانش
ل و آموزان پسر متوسطه اوّروش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانش :هامواد و روش
از ها آوري دادهبراي جمع. شدندانتخاب اي گيري خوشهصورت نمونهنفر به 320بود و  1400-1401هد در سال تحصيلي دوم شهر مش

گارنفسكي و گارايج  تنظيم رفتاري هيجانباورهاي فراشناختي ولز و پرسشنامه  همكاران، و بنيتو - ولع به مصرف غذا سپيداپرسشنامه 
 8.8Lisrelافزار نرموسيله شده نيز با استفاده از تحليل همبستگي پيرسون و معادالت ساختاري بهآوريهاي جمعدادهاستفاده شد. 

  .ندوتحليل شدتجزيه
هاي براساس شاخصآموزان چاق ولع مصرف غذا در دانشو تنظيم رفتاري مثبت هيجان ، شناختيخودآگاهي مدل علّي رابطه بين  نتايج:

درصد از واريانس ولع مصرف  53تنظيم رفتاري مثبت هيجان و ، خودآگاهي شناختي درمجموع ) وP>05/0مختلف برازش تأييد شد (
  . بيني كردندآموزان چاق پيشمواد غذايي را در دانش

 شناختي و تنظيم هيجانهاي ، آموزش مهارتو بهزيستي پرورشوشود سازمان آموزشيشنهاد ميپتوجه به نتايج، بابنابراين  گيري:نتيجه
  .عملي سازند آموزانهاي زندگي براي دانشريزي و مهارتهاي برنامهسالدر كو روانشناسان را توسط مشاوران 
  نوجوان، چاقيخودآگاهي شناختي، تنظيم هيجان، ، ولع مصرف غذا واژگان كليدي:
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ين راستا هم]. در 9كنترل نمايند [را يندهاي ذهني خود فرآ
Hinojosa-Aguayo و González  در پژوهشي به اين نتيجه

دست يافتند كه افزايش درمان اختالل شناختي در زناني كه داراي 
تواند ولع و هوس مصرف غذايي را ولع مصرف غذايي هستند، مي

 Kober و Boswell ،Sun ،Suzuki ؛]10ها كاهش دهد [در آن

هاي شناختي مورد استراتژيدادند كه آموزش مختصر درنشان 
مطرح كرد  Tapper]. 11د [كنمي ممصرف غذا را ك ،(تنظيم ولع)
شود ولع مصرف و در ادامه ميزان آگاهي باعث ميخود ،كه در كل

هيجاني در همواره عوامل  ،]. از سوي ديگر12مصرف كاهش يابد [
 ،در تنظيم هيجان. اندسزايي ايفا كردهاختالالت خوردن نقش ب

 درومي كاربهو سركوب ابراز هيجان  راهبردهاي ارزيابي شناختي
اين راهبردها به تنظيم شناختي و رفتاري هيجان مربوط  ؛]13[

هاي رفتاري كه فرد تنظيم رفتاري هيجان يعني سبك]. 14[ هستند
 آور زندگياسترس وبه رويدادهاي تهديدآميز ها در پاسخ از آن

يا راهبردهاي رفتاري كه فرد  و كنداستفاده مي )مقابله با شرايط(
آور خاص به يك رويداد يا يك موقعيت استرسدر پاسخ را آن 

در رويارويي با  و رفتار شناختد. گيرمي كاربه ي)مقابله موقعيت(
 كنندي در تنظيم هيجان ايفا مينقش مهمّ آور، رويدادهاي استرس

خوردن، نشان داده شد افرادي كه  اختالالتشناسي در آسيب]. 14[
هستند، بدتنظيمي هيجاني بيشتري را نسبت  مبتالخوردن  اختاللبه 

 اختالالتكنند و بدتنظيمي هيجاني، به افراد سالم گزارش مي
كردن غذا، مانند محدود ،خوردن را در رفتارهاي مختلف

كه ايونهگكند؛ بهتوجيه مي گذاري و توجه مفرط به وزنارزش
]. براساس پژوهش 15[ كاهدهيجانات منفي را مي شدت ،رخوريپ

Barnhart بين تنظيم هيجان و خوردن هيجاني منفي با  و همكاران
 Prefitكه پژوهش ]. چنان16وردن رابطه وجود دارد [اختالالت خ
اختالالت  ،بين ناسازگاري تنظيم هيجان ،نشان داد و همكاران

]. طبق 17ارتباط وجود دارد [ آنخوردن و عالئم مربوط به 
هاي ناكارآمد و واكنش Vafapoorو Hatamian پژوهش 

هاي خوردن بر رفتارها و نگرش معناداري تأثيربدتنظيمي هيجان، 
 مشكل ترينمهم وزنكه اضافهجاييآن از]. 18[ ناسالم دارد

 و توسعه حال در كشورهاي در آموزانبهداشتي دانش - ايتغذيه
 دليلبه توسعه حال در كشورهاي در يافته است، امروزهتوسعه

هاي فعاليت كاهش و زندگي شيوه در تغيير توسعه شهرنشيني،
، بنابراين .است افزايش به رو وزناضافه و چاقي شيوع ؛فيزيكي
ين پژوهش حاضر با هدف تدو ذكرشده، پيشينه و مطالب به باتوجه
خودآگاهي شناختي با ولع مصرف غذا براساس  علّيمدل 
انجام  چاق آموزانگري تنظيم رفتاري هيجان مثبت در دانشميانجي

  شد.

    هامواد و روش
از دانشگاه محقق اردبيلي و  الزمپس از كسب مجوزهاي 

 ه) به ادارIR.UMA.REC.1401.005اخالق ( دريافت كد
حاضر براساس  پژوهشآموزش و پرورش شهر مشهد مراجعه شد. 

پيمايشي از نوع همبستگي  -  ماهيت و روش، يك پژوهش توصيفي
كليه  ،پژوهشاين . جامعه آماري استي از نظر هدف، كاربرد و

ل و دوم شهر مشهد در سال تحصيلي آموزان پسر متوسطه اوّدانش
دقت پژوهش و بردن در همين راستا جهت باالبود.  1401-1400

صورت آموز بهدانش 1150 ،آموزان چاقدانشليه تشخيص اوّ
ل و دوم متوسطه مدرسه دوره اوّ 12سپس  واي گيري خوشهنمونه

صورت به در ادامه .از نواحي مختلف شهر مشهد انتخاب شدند
و با كمك مدير گرديد كالس انتخاب  3تصادفي از هر مدرسه 

آموزان استفاده از برنامه شاد و فضاي مجازي از دانش ومدرسه 
 .ها پاسخ دهنداالت پرسشنامهؤخواسته شد با دقت و صداقت به س

ها، به قد و وزن آزمودنياالت مربوط پس از بررسي سؤ
اندكي توده بدني مساوي يا بيشتر از داراي  ي كهآموزاندانش

 بعد از نظر گرفته شد.مالك چاقي دربودند، برايشان  95صدك 
دليل تعدادي پرسشنامه به ،شدهآوريهاي جمعبررسي پرسشنامه

آموزان كنار گذاشته شد و تكميل ناقص و عدم چاقي دانش
 وتحليل قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزيه 320 هاينهايت دادهدر

دهي به جمله هدف پژوهش و نحوه پاسخزا الزمتوضيحات 
داوطلبانه  كامالً صورت در پرسشنامه ارائه شد و افراد به سؤاالت

 ،در اين پژوهش شركت كردند. معيارهاي ورود نمونه به پژوهش
به شركت  سال 18تا  13محدوده سني  آموزاندانششامل تمايل 
معيار خروج از پژوهش نيز شامل عدم تمايل به  و در پژوهش

در  اخالقهمكاري و مخدوش بودن پرسشنامه بود. كدهاي رايج 
ها در منافع حاصل از يافته( 2و  14 ،13هاي پزشكي شامل پژوهش

هماهنگي پژوهش با موازين ( 20كد )، بشري جهت پيشرفت دانش
ها و رضايت آزمودني( 24و  3 ،1و كدهاي  )ديني و فرهنگي
در پژوهش حاضر رعايت شده  باشند كهمي )نماينده قانوني او

 - پرسشنامه ولع به غذاپرسشنامه استاندارد ولع مصرف غذا:  .است
طراحي شده است.  و همكاران Cepeda-Benitoصفت توسط 

اساس طيف و بر استمؤلفه  9ال و ؤس 39اين پرسشنامه داراي 
شود. هميشه) سنجيده مي =6هرگز و  =1اي ليكرت (گزينهشش

چه . هر]19[ خواهد بود 234تا  39 ينپرسشنامه ب ينا يازدامنه امت
 يزاندهنده مباشد، نشان يشترپرسشنامه ب ينشده از احاصل يازامت
و  كچويي پژوهشدر  و بالعكس. استصفت  -  ولع به غذا يشترب
مناسب  ،پرسشنامه ينا يو مالك يصور ،ييمحتوا ييروا شرفيا

پرسشنامه  يابي و ضريب آلفاي كرونباخ جهت بررسي پاياييارز
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با  زيآن ن ييايپا ،در پژوهش حاضر .]20[برآورد شده است  82/0
  .دست آمدهب 79/0كرونباخ برابر با  يآلفا لياستفاده از تحل

 يك هيجان رفتاري تنظيم پرسشنامهپرسشنامه تنظيم رفتاري هيجان: 
  Kraaijوسيلهبه كه است دهيخودگزارش پرسشنامه

پرسشنامه ، كل در است. تدوين شده 2019سال  در  Garnefskiو
پاسخ  در را رفتاري مقابله راهبردهاي كه باشدميگويه  20داراي 

 اند.داده قرار موردتوجه زندگي زاياسترس و ناگوار رويدادهاي به
 5(هرگز) تا  1 از ايدرجهپنج ليكرت طيف در مذكور پرسشنامه

 هامقياسخرده از يك هر كّل نمره و است (هميشه) تهيه شده
 هر نمره دامنه آيد كهمي دستبه هاگويه نمره كردنجمع ازطريق

اين  سنجيروان هايويژگيمتغير باشد.  20تا  4بين  تواندمي يك
از  نمونه متشكل با  Garnefski و Kraaij مطالعه در پرسشنامه

 است. گرفته مورد بررسي قرار عمومي جمعيت از بزرگسال 457
 هايزيرمقياس براي آلفاي كرونباخ ازطريق پايايي هاآن مطالعه در

 حمايت جلب فعاالنه، حواس، برخورد كردنپرت جهت تالش
، 91/0، 91/0، 86/0ترتيب به گيريكناره و گرفتنناديده اجتماعي،

آن با  ييايپا زين در پژوهش حاضر. ]14[دست آمد هب 93/0و  89/0
  دست آمد.هب 88/0كرونباخ برابر با  يآلفا لياستفاده از تحل

 سؤالي30اين پرسشنامه : باورهاي فراشناختي ولز هپرسشنام
 و سنجدمي شانهاي افراد را درباره تفكردهي، باورخودگزارش
صورت مستقيم ها بهمقياسيرمقياس است. همه اين زيرداراي پنج ز

دهنده سطوح باالتر در هاي باالتر نشانشوند و نمرهگذاري ميهنمر
 Cartwright-Hattonو  Wells. ندسته هامقياسيك از زير هر

هاي آن را در دامنه كرونباخ اين پرسشنامه و مؤلفهاي ضريب آلف
 73/0فاصله يك ماه را و ضريب اعتبار بازآزمايي با  93/0 تا 72/0

ضريب همكاران  و زادهيرينش. در ايران ]21[ اندگزارش كرده
 ي كلّهمساني دروني آن را با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برا

و روايي آن  83/0تا  59/0هاي آن و براي زيرمقياس 91/0مقياس 
در پژوهش حاضر از سؤاالت مربوط . ]22[ گزارش كردند 87/0را 

با استفاده  زيآن ن ييايپا و به مؤلفه خودآگاهي شناختي استفاده شد
منظور به دست آمد.هب 81/0كرونباخ برابر با  يآلفا لياز تحل

 هاييژگيو هسيمقا يراب ،يفتوصي آمار از هاداده ليتحلوهيتجز
 نيانگيم نيمطلق و همچن ياز درصد فراوان يشناختتيجمع

منظور به زين ياستفاده شد. در رابطه با آمار استنباط اريانحراف مع
روش تحليل مسير به ساختاري معادالت ،هاي پژوهشآزمون فرضيه

و  23ويرايش  SPSS يافزارهاو با استفاده از نرم كار رفتبه
Lisrel8.8 شد ليوتحلهيتجز.  

  
  نتايج

آموزان نفر از دانش 320شامل  ،آماري مورد مطالعه نمونه
كه در دامنه  بود 47/15±49/1شهر مشهد با ميانگين سني چاق 
درصد  6/26كنندگان سال قرار داشتند. بيشتر شركت 18تا  14سني 

و  17تا  15معدل با نفر)  135درصد ( 2/42نفر) پايه دهم،  85(
نفر) داراي وضعيت اقتصادي متوسط بودند.  168درصد ( 5/52

هاي توصيفي مربوط به ميانگين، انحراف آماره 1 شماره جدول
خودآگاهي معيار، چولگي و كشيدگي متغيرهاي ولع مصرف غذا، 

قدار دهد. منشان مي را يجانمثبت ه يرفتار يمتنظشناختي و 
قرار  )-2، 2در بازه (متغيرهاي پژوهش  برايشده چولگي مشاهده

 هاهاي آنمتغيرهاي مورد مطالعه و مؤلفهلحاظ كجي  يعني از ؛دارد
براي  مقدار كشيدگي. همچنين متقارن است شاننرمال و توزيع

 يرفتار يمتنظخودآگاهي شناختي و متغيرهاي ولع مصرف غذا، 
توزيع كه دهد اين نشان مي ؛قرار دارد )-2، 2در بازه ( يجانمثبت ه

از كشيدگي نرمال برخوردار ها هاي آنلفهپژوهش و مؤ يرهايمتغ
. است

  آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش -1شماره جدول 
 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين متغير

 04/1 -12/1 25/11 70/141 ولع مصرف غذا نمره كلّ

  -31/0  -04/0  46/1  01/10  ريزي براي مصرف غذاقصد و برنامه
  -49/0  -16/0  09/2  51/18  بيني تقويت مثبت در نتيجه خوردنپيش

  19/0  -36/0  52/1  81/10 بيني رهايي از احساسات منفي در نتيجه خوردنپيش
  -01/0  -77/0  71/2  86/21  هاي محيطينشانهان كنترل خوردن در پاسخ به فقد

  22/0  -72/0  70/2  73/24  افكار يا اشتغال ذهني به غذا
  57/0  -25/0  80/1  22/15  احساس فيزيولوژيكي ولع

  91/0  -91/0  19/2  53/14  هاي قبل يا حين ولعهيجان
  62/0  -91/0  88/1  58/14  .ولع به غذا شوندموجب كه ممكن است  يهاينشانه

  -42/0  -21/0  40/1  47/11  احساس گناه ناشي از ولع
 62/0 15/1 05/3 33/14 خودآگاهي شناختي

  70/0  -68/0  58/7  04/40 يجانه مثبتي رفتاريم تنظ
  41/0  -43/0  99/2  36/13 حواس كردنپرتي براتالش 

  27/0  20/0  02/3  59/12 فعالبرخورد 
  25/0  -80/0  77/2  09/14 ياجتماعيت حماجلب 
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  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش -2 شماره جدول
  يجانه مثبتي رفتاريم تنظ  خودآگاهي شناختي  ولع مصرف غذا  متغيرها

      1  ولع مصرف غذا
    1  - 61/0** خودآگاهي شناختي

  1  58/0**  - 53/0** يجانه مثبتي رفتاريم تنظ
  

دهد كه ولع مصرف غذا با نشان مي 2شماره  نتايج جدول
) و تنظيم رفتاري مثبت P ،61/0-=r>01/0( خودآگاهي شناختي

درصد رابطه  99دار ) در سطح معنيP ،53/0-=r>01/0هيجان (
 تنظيم شناختي مثبت هيجانمنفي و خودآگاهي شناختي با 

)01/0<P ،58/0=rرد) رابطه مثبت دا.  

ختاري به بررسي اثر در ادامه تحقيق با استفاده از معادالت سا
گري تنظيم مستقيم خودآگاهي شناختي با ميانجيمستقيم و غير

 چاق آموزاندانشرفتاري مثبت هيجان بر ولع مصرف غذا در 
  شود.پرداخته مي

  
FC :Food Craving ،CSA :Cognitive Self-Awareness  وPBER :Positive Behavioral Emotion Regulation 

  )استاندارد حالت در( تحقيق مدل آزمون -1شماره  نمودار
  

  تحقيق مدل برازندگي هايشاخص -3 شماره جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  نتيجه  قبولبازه قابل  مقدار  نام شاخص

d f

2

 
 قبولقابل 3كمتر از  74/2

RMSE  074/0 
  08/0خوب: كمتر از 

 1/0تا  08/0متوسط: 
  خوب

CFI 91/0  قبولقابل 90/0بيشتر از 

NFI 92/0 قبولقابل 90/0 از بيشتر  
GFI 86/0 قبولقابل 80/0 از بيشتر 
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  يد است.ي و برازش مورد تأيداريمعني هاشاخص ازنظرگفت كه مدل تحقيق  توانيم آمدهدستبهتوجه به نتايج با
  

  تحقيق مدل ساختاري معادالت -4 شماره جدول

  
بر  خودآگاهي شناختياثر مستقيم متغير  4 شماره باتوجه به جدول
دار و بر تنظيم رفتاري مثبت هيجان منفي معني ،ولع مصرف غذا

اثر  يجانمثبت ه يرفتار يمتنظدار است؛ همچنين مثبت معني
دارد. جهت بررسي  ولع مصرف غذادار روي مستقيم منفي و معني

بر ولع مصرف غذا با خودآگاهي شناختي  اثر غيرمستقيم

از آزمون تست سوبل  ،گري تنظيم رفتاري مثبت هيجانميانجي
طريق از ميرمستقيغبراي تعيين شدت اثر استفاده شد. همچنين 

 VAF)( Variance accounted forي به نام اآماره ،ميانجي
اين  ؛ درواقعكنديمرا اختيار  1تا  0كه مقداري بين  كار رفتبه

   .سنجديماثر غيرمستقيم به اثر كل را نسبت  ،مقدار
  

  يجانمثبت ه يرفتار يمتنظگري بر ولع مصرف غذا با ميانجي خودآگاهي شناختي غيرمستقيمنتايج تحليل اثرات  -5 شماره جدول

 T-sobel فرضيه پژوهش
ضريب مسير 
  استاندارد

  نتيجه آزمون  VAF آماره

    خودآگاهي شناختي
 يرفتار يمتنظ

  يجانمثبت ه
  تأييد  260/0  165/0  796/3  ولع مصرف غذا 

  
باال تي سوبل) بين متغيرهاي ( ميرمستقيغ توجه به ميزان آماره تيبا

) است؛ فرضيه اثر غيرمستقيم -96/1 &96/1كه خارج از بازه (
شود. بنابراين بر ولع مصرف غذا پذيرفته مي خودآگاهي شناختي

مستقيم و طور غيربر اثر مستقيم، بهعالوه خودآگاهي شناختيمتغير 
ثير يجان نيز بر ولع مصرف غذا تأمثبت ه يرفتار يمتنظطريق از
 شوديممشاهده  VAF آمارهبراي  آمدهدستبهميزان  طبق د.گذارمي
 توانديمبر ولع مصرف غذا  خودآگاهي شناختي ريتأثدرصد  26كه 
  يجان تبيين گردد. مثبت ه يرفتار يمتنظ قيطراز
  

  بحث 
ولع مصرف غذا  علّيپژوهش حاضر با هدف بررسي مدل 

 مثبت گري تنظيم رفتاريبراساس خودآگاهي شناختي با ميانجي
. نتايج شددر شهر مشهد انجام  چاقآموزان هيجان در دانش

آمده نشان داد كه اثر خودآگاهي شناختي بر ولع مصرف دستبه
به اين معني كه هر  منفي و معنادار بود. چاقآموزان غذا در دانش
آموزان افزايش يابد، ميزان آگاهي شناختي در دانشچه ميزان خود

يابد. كاهش مي هاآنهاي غذايي در ولع مصرف با ديدن محرك
 ،و همكاران de Lara Perezهاي آمده با يافتهدستنتايج به
Tapper، Boswell ] 12،11،9و همكاران همسو بود .[Palmer 

ها، عملكرد حافظه به اين نتيجه دست يافتند كه هوس و همكاران
د و قدرت نكنرا در وظايف مرتبط به يادآوري و تشخيص كم مي

كه  هايينيز آنو شود مي بين مطالبي را كه به خاطر سپرده تفكيك
شود ]. هوس باعث مي23د [مايننمختل مي ،شودبه ياد آورده مي

يندهاي رفتاري و نايي انسان در نظارت و دقت بر فرآكه توا
وزن اراي اضافهاگر افراد دنتيجه در ؛ش يابدشناختي خود كاه

و ميزان  خود نظارت داشته باشند اي شناختييندهبتوانند بر فرآ
حدود زيادي ميزان ولع توان تامي ،فراشناخت خود را ارتقا دهند

تنظيم رفتاري  همچنين .كردكنترل  آن رامصرف را كاهش داد و 
 ؛داردولع مصرف غذا داري بر اثر مستقيم و معني ،هيجانمثبت 

يش يابد، ولع مصرف در عني هرچه ميزان تنظيم هيجان افزاي
 هايژوهشنتايج با نتايج پ ايند. كنميپيدا آموزان كاهش دانش

Barnhart و همكاران، Prefit فاپوروو  حاتميان ،و همكاران 
دهد افرادي كه داراي اختالل ها نشان مي]. يافته16-18همسو بود [

 .]15ند [دارجانات خود مشكل يكردن هخوردن هستند، در تنظيم
طور معكوس بدتنظيمي هيجاني نيز باعث رفتارهاي منفي در به

]. براي 24گردد [تغذيه و حتي كاهش كنترل در ولع مصرف مي
را آموزاني كه هيجانات خود دانش گفتتوان تبيين اين يافته مي

توانند بر رفتارهاي خوردن و كنترل ولع ، ميكنندمي شناسايي كامالً 
كه تنظيم رفتاري هيجان  فرادياباشند.  مسلطمصرف غذاي خود 

و براي  ندكنمي پرترا حواس خود طور فعاالنه به ،بااليي دارند
هاي سبك و ندماينتالش مي شانجلب حمايت اجتماعي اطرافيان

  داريمعني  خطاي استاندارد  Tمقدار   ضرايب مسير  متغيرها
  دارمعني  071/0  90/6  - 47/0 ولع مصرف غذا    خودآگاهي شناختي
  دارمعني  062/0  02/8  55/0 يجانمثبت ه يرفتار يمتنظ    خودآگاهي شناختي

  دارمعني  088/0  52/4  - 30/0  ولع مصرف غذا    يجانمثبت ه يرفتار يمتنظ
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هاي ند كه فرد در مواجهه با موقعيتبرمي كاررا بهي رفتاري خاصّ 
طور مداوم بهها ]. آن14گيرد [بهره ميها از آنآور استرس خاصّ

آن نظارت بر  كنند ومي بررسيفتارهاي مصرف خود را در محيط ر
اين عوامل باعث افزايش كنترل در ولع مصرف  كهچرا ؛نددار

خصوص در مدرسه گردد. بنابراين مهم است كه بهمي شانغذايي
بر افزايش مقاومت شرايطي فراهم گردد كه رفتارهاي حمايتي مبتني

كردن ي غذايي از سوي مدرسه و همساالن، پرتهادر برابر وسوسه
 ،كردنيح، كاهش اجتناب و دوريحواس در هنگام زنگ تفر

محيط  اي آموزش داده شود تا بتوان ازوان يك سبك تغذيهنعبه
براي كاهش ولع  ياشايستهنحو اجتماعي همساالن و مدرسه به

ها يافتهوزن بهره برد. داراي اضافهچاق و آموزان مصرف در دانش
بر حاكي از اين بود كه عالوه ،شنهاديمورد برازش مدل پيدر

جان بر ميزان اثرات مستقيم خودآگاهي شناختي و تنظيم رفتاري هي
 قيازطر، خودآگاهي شناختي چاقآموزان كاهش ولع مصرف دانش

مالحظه و ر مستقيم اثر قابلطوتواند بهتنظيم رفتاري هيجان نيز مي
در اين  .آموزان داشته باشدكاهش ولع مصرف دانشداري بر معني

تنظيم رفتاري هيجان و خودآگاهي  هايرفته متغيرهممدل روي
آموزان درصد از واريانس ولع مصرف را در دانش 53 ،شناختي

تواند مدل معتبري براي كاهش ولع كنند. بنابراين ميتبيين مي چاق
آموزان باشد. مصرف، كاهش مصرف غذا و افزايش سالمت دانش

آگاهي شناختي هميشه نه پژوهش نشان داد كه خوديرسي پيشبر
پيشنهاد  . بنابراينشودمد نميآباعث كاهش افكار منفي و ناكار

مد آشود در پژوهش ديگر ارتباط آن با افكار و باورهاي ناكارمي
عنوان يك مدل معتبر و از اين مدل به و مورد بررسي قرار گيرد

خصوص بهآموزان چاق ولع مصرف دانشعلمي براي كاهش 

وجود برخي خواري هستند، استفاده گردد. هايي كه درگير ريزهآن
 هاي شخصيتي،جمله ويژگي، ازشده در اين مطالعهمتغيرهاي كنترل

فاده از ساير گيري به پرسشنامه و عدم استبودن ابزار اندازهمحدود
شود پيشنهاد مي؛ بنابراين هاي اين پژوهش بودابزارها از محدوديت

پذيري نتايج، اين پژوهش در ساير تا براي افزايش قدرت تعميم
هاي متفاوت و در صورت گمناطق و جوامع داراي فرهن، شهرها
باليني براي  هبا استفاده از ابزارهاي ديگري چون مصاحب امكان
  اجرا شود.، هاآوري دادهجمع

  
  گيرينتيجه

 تنظيم متغيرهاي خودآگاهي شناختي وكه  داد نشان نتايج
 طورو به بودند اثرگذار مصرف مواد غذايي ولع بر هيجان رفتاري

بين  رابطه در را هيجان رفتاري تنظيم گريميانجي توانمي يكلّ
 چاق آموزاندانش مصرف مواد غذايي ولع خودآگاهي شناختي و

 نقش تأييد و شدهارائه دن مدلشمعنادار به باتوجه كرد. تأييد
 حيطه مشاوران و به درمانگران، تنظيم رفتاري هيجان ميانجي

 رفتاري تنظيم مهمّ  متغير لاوّ  در وهلهكه  شودمي توصيه تحصيلي
 متغيرهاي مهمّ نقش و دهند قرار و سنجش بررسي مورد را هيجان
  .بگيرند در نظر را ايواسطه

  
  تشكر و قدرداني

آموزان وپرورش و دانشآموزش سازمان از وسيلهاين به
و  پژوهش اين اجراي در شانارزنده همكاري خاطرشهر مشهد به

 بابت اردبيلي محقق دانشگاهمعاونت پژوهشي و فناوري  از همچنين
  .گردداعالم مي قدرداني نهايت از مطالعه حاضر، مالي حمايت
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