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Abstract 

Background & Objectives: A characteristic that affects the quality of life in the general population is eating behaviors. Eating behaviors include 
restrained eating, eating at night, overeating, strict diets, worrying about body shape and weight, and emotional eating. Factors affecting eating 

behaviors consist of variables, like attachment styles. Attachment is a biopsychosocial phenomenon that involves social functioning, coping, 

stress response, psychological wellbeing, health behavior, and morbidity, i.e., why it is so important in psychological research. Research has 
suggested that students' eating behaviors are among the main challenges and could be influenced by some psychological characteristics. The 

present study aimed to develop a structural model of eating behaviors based on attachment styles concerning self–compassion and loneliness in 

students. 
Methods: This was descriptive–correlational research in terms of data collection method and we employed structural equation modeling. The 

statistical population of this study included all BA and MA students in Tehran City, Iran (age range: 18–40 y) in the fields of humanities, technical 

engineering, and art in the second semester of the 2019–2020 academic year. The study sample consisted of 522 students; after removing the 
distorted questionnaires, we analyzed a total of 481 responses. Our sample was randomly selected from the students of Islamic Azad and 

Government universities. We included Islamic Azad University of Tehran; Science and Research as well as Central Tehran branches. Besides, 

the included public universities were Allameh Tabatabai, Amirkabir, Science and Technology, and the University of Tehran. A randomized 
multistage cluster sampling method was employed in this study. Furthermore, the applied research tools included The Dutch Eating Behavior 

Questionnaire (DEBQ) (van Strien et al., 1986), the Adult Attachment Questionnaire (Simpson, 1990), the Self–Compassion Scale–Short Form 

(SCS–SF) (Raes et al., 2011), and the Social–Emotion Loneliness Scale for Adults–Short Form (DiTommaso et al., 2003). To analyze the 
obtained data, SPSS and AMOS as well as structural model methods were used. 

Results: The Pearson correlation analysis results suggested a direct and significant correlation between avoidant attachment style and self–

compassion, and emotional eating behaviors (p=0.007). There was a direct and significant correlation between self–compassion and external 
eating (p=0.006). There also existed an inverse relationship between ambivalent and avoidant attachment styles, and loneliness, as well as a 

significant direct relationship with self–compassion (p=0.001). Besides, there was a direct and significant relationship between self–compassion 

and emotional eating and external eating (p=0.004). Findings also revealed that secure attachment (p=0.006, β=0.161) and avoidant attachment 
(p<0.001, β=–0.249) styles, with the mediating role of loneliness, could explain eating behaviors; however, the effect of ambivalent attachment 

style (p=0.082, β=–0.002) was not significant in this regard. Additionally, the effect of avoidant attachment style on eating behaviors, with the 

mediating role of self–compassion, was significant (p=0.009, β=–0.177); however, the impacts of secure (p=0.321, β=–0.125) and ambivalent 
(p=0.224, β=0.143) attachment styles were not significant in this respect. This structural model provided an appropriate fit with the mentioned 

variables (p≥0.001); Chi–squared=163.325, df=75, X2/df=2.178, RMSEA=0.050, CFI=0.925, NFI=0.911, and GFI=0.957.  

Conclusion: Enjoying a safe attachment style and self–compassion, as well as improving insecure attachment styles and loneliness could improve 
the investigated students' eating behaviors. Besides, the obtained data indicated that attachment styles, with the mediating roles of loneliness and 

compassion, could be a desirable model to explain eating behaviors. 

Keywords: Eating behaviors, Attachment styles, Self–Compassion, Loneliness. 
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1 

  .1۴1(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ یورشهر برخط انتشار   

 به شفقت میانجیگری با دلبستگیهای سبک براساس خوردن رفتارهای ساختاری مدل تدوین
 دانشجویان در تنهایی احساس و خود

 ۴، نورعلی فرخی۲، آنیتا باغداساریانس۳، مجتبی امیری مجد۲، *مهدیه صالحی1لیدا اسعدی طهرانی
 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛شناسی عمومی، گروه روان. دانشجوی دکتری روان1
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( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

شناختی باشد. پژوهش حاضر تأثیر برخی متغیرهای روانتواند تحتهای اساسی است و میاند که رفتارهای خوردن دانشجویان یکی از چالشها نشان دادهپژوهش زمینه و هدف:
 انجام گرفت. های دلبستگی با میانجیگری شفقت به خود و احساس تنهایی در دانشجویانتدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن براساس سبکبا هدف 

سال در  ۴۰تا1۸ی معادالت ساختاری بود. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان شهر تهران با دامنٔه سنی سازمدلروش پژوهش همبستگی با استفاده از  بررسی:روش
ها نامهی تصادفی انتخاب شدند. تعدادی از پاسخریگنمونهروش نفر از دانشجویان بود که به ۵۲۲تشکیل دادند. نمونٔه پژوهش شامل  1۳۹۷-۹۸سال دوم سال تحصیلی نیم
نفر تحلیل شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامٔه رفتارهای خوردن )ون  ۴۸1های نامهها کنار گذاشته شد و درمجموع پاسخنکردن پرسشنامههای پرت یا تکمیلداده علتبه

یی تنها احساس( و مقیاس ۲۰11ان، فرم کوتاه )رایس و همکار-(، مقیاس شفقت به خود1۹۹۰، سیمپسون) های دلبستگی(، پرسشنامٔه سبک1۹۸۶اشتراین و همکاران، 
و روش  ۲۲نسخٔه  Amos و ۲۳نسخٔه SPSS هایافزارها از نرمداده لیوتحلهیمنظور تجزهب( بود. ۲۰۰۳و و همکاران، دی توماسفرم کوتاه ) -برای بزرگساالن عاطفی-اجتماعی

 .دشاستفاده درصد ۵مدل ساختاری در سطح معناداری 
( با نقش میانجی احساس تنهایی رفتارهای خوردن را تبیین p ،۲۴۹٫۰-=β=۰۰1٫۰( و اجتنابی )p ،1۶1٫۰=β=۰۰۶٫۰ایمن ) های دلبستگیسبکنتایج نشان داد،  ها:یافته

ی بر رفتارهای خوردن با نقش میانجی (؛ همچنین اثر سبک دلبستگی اجتنابp ،۰٫۰۰۲-=β=۰٫۰۸۲کنند؛ اما سبک دلبستگی دوسوگرا قدرت تبیین رفتارهای خوردن را ندارد )می
معنادار ( p ،۰٫1۴۳=β=۰٫۲۲۴) ستگی دوسوگرابو سبک دل( p ،۰٫1۲۵-=β=۰٫۳۲1ن )ستگی ایمبسبک دل اثرات (؛ اماp، ۰٫1۷۷-=β=۰٫۰۰۹شفقت بر خود معنادار است )

 نیست.
تواند مدل مطلوبی برای تبیین رفتارهای میانجی احساس تنهایی و شفقت بر خود میهای دلبستگی با نقش طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبکبهگیری: نتیجه

 خوردن باشد.
 های دلبستگی، شفقت به خود، احساس تنهایی.رفتارهای خوردن، سبک :هاکلیدواژه
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 مقدمه ۱
 تلقی ضروری امری افراد زندگی کیفیت به توجه کنونی دنیای در
 سال تا جهانی بهداشت سازمان اهداف از یکی که ایگونهبه شود؛می

 کیفیت بر که موضوعاتی از(. 1)است  زندگی کیفیت ارتقای ۲۰۲۰
 خوردن هایاختالل .است خوردن رفتار دارد، تأثیر زندگی

 روان های سالمتسندرم ترینکنندهترین، شدیدترین و ناتوانجزوشایع
. رفتارهای خوردن آشفته شامل خوردن مهارشده، خوردن (۲)هستند 

های سخت، نگرانی دربارۀ شکل و وزن و گرفتنشبانه، پرخوری، رژیم
خوردن هیجانی است. دراین پژوهش هدف ما بررسی خوردن هیجانی، 

 خوردن رفتار هیجانی، خوردنخوردن مهارشده و خوردن بیرونی است. 
 بیرونی، خوردن است؛ شده تعریف هیجانی برانگیختگی به پاسخ در
 غذا طعم و بو منظره، مثل غذا با مرتبط بیرونی هاینشانه به پاسخ در
غذاخوردن  زمان مانند غذا به مربوط محیطی هایجنبه طورهمین و

 اشاره خوردن رفتار عمدی محدودکردن به مهارشده، خوردن است و
 به وزن کاهش هدف با غذا دائم محدودکردن معنا که این دارد؛ به
 دنبال آنبه و مختل خوردن منتهی به درنتیجه و شودمنجر می شکست
  (.۳شود )می وزن افزایش

های توان به متغیرهایی مانند سبکاز عوامل مؤثر بر رفتار خوردن می
دلبستگی اشاره کرد. رفتارهای خوردن نامنظم احتمااًل به موازات رشد 

(. سه الگوی دلبستگی عبارت ۴)گیرد پیوندهای دلبستگی صورت می
است از: ایمن؛ اجتنابی؛ اضطرابی. دلبستگی اضطرابی با آثار جدایی، 

شود. دلبستگی اجتنابی با رهاشدگی یا عشق ناکافی شناخته می
کردن اهمیت روابط نزدیک، اجتناب از صمیمیت، وابستگی، ارزشکم

شود؛ ص میکردن نسبی رفتار دلبستگی مشخنفس و غیرفعالاعتمادبه
صورت وجودنداشتن نسبی دلبستگی بنابراین دلبستگی ایمن به
های چندی . پژوهش(۵) شودسازی میاضطرابی و اجتنابی، مفهوم

ای و رفتارهای خوردن را ارتباط بین سبک دلبستگی، اختالالت تغذیه
عنوان پاداش یا ای از غذا یعنی به. استفادۀ وسیله(۶)اند بررسی کرده

نهاد غذا هنگامی که فرد ناراحت است با سازگاری، خوردن هیجانی پیش
فیلیپس و همکاران در . (۷) و درنتیجه افزایش وزن همراه است

چاقی  واضطرابی دلبستگی سبک بین پژوهشی نشان دادند که در افراد 
(. دوکری و همکاران نیز دریافتند که در ۸دارد )وجود ارتباط معناداری 

ی دوسوگرا و اجتنابی بین حوادث زندگی در دورۀ های دلبستگسبک
(. نتایج ۹ای وجود دارد )نوجوانی و خوردن هیجانی نقش واسطه

های دلبستگی تحقیق بهزادپور و همکاران نشان داد که دختران با سبک
ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( درمقایسه با دختران دارای سبک دلبستگی 

های پژوهش وارد (. یافته1۰وزن دارند ) ایمن، نگرانی بیشتر مرتبط با
های و همکاران نقش دلبستگی ناایمن اجتنابی را در بررسی جمعیت

و همکاران  ترومبینی(. مطالعات 11مبتال به اختالل خوردن نشان داد )
ها درجٔه نیز مشخص کرد که کودکان مبتال به چاقی و مادران آن

 (.۲1ند )درخورتوجهی از شیوع دلبستگی ناایمن دار
تواند رابطٔه بین رفتارهای شفقت به خود از متغیرهایی است که می

 دهٔه گذشته های دلبستگی میانجیگری کند. تحقیقاتخوردن را با سبک
 کمتر سطوح و خود به شفقت بیشتر سطوح بین منفی رابطٔه دهندۀنشان

 در خود به شفقت مفهوم اخیراً. است منفی شناختیروان عملکردهای

است؛  کرده باز را خود جای سالمت در زمینٔه رفتارهای مختلف متون
 رفتارهای و خود به شفقت رابطٔه کشف در زمینٔه اندکی مطالعات اما

 دلسوزی و مراقبت خود، به . شفقت(1۳)است  شده انجام خوردن
دارد.  تأثیر آدمی رفتار بر که است دشوار هایزمان در خود درقبال
 درمقابل خود با مهربانی شامل دوقطبی مؤلفٔه سه دارای خود به شفقت

 آگاهیذهن و انزوا درمقابل مشترک انسانیت خود، به نسبت قضاوت
. افرادی که در (1۴) است شده تعریف افراطی سازیهمانند درمقابل

شفقت به خود نمرۀ بیشتری گرفتند، تمایل کمتری به رفتارهای خوردن 
تواند شفقت حمایت مرتب مراقبان می. مراقبت و (1۵) مختل داشتند

های متعددی ( همچنین پژوهش1۶) به خود را در کودک پرورش دهد
 (.1۷-1۹اند )ارتباط بین شفقت با رفتارهای خوردن را نشان داده

از چاقی و حل برای مشکالت ناشیمنظور پیداکردن راهمحققان به
های خوردن ادتای بر عوامل فردی و محیطی که بر عهای تغذیهعادت

 اند؛ ازجملٔه این عوامل، احساس تنهایی استمؤثرند، تمرکز کرده
کننده است که ای آزارنده و پریشان. احساس تنهایی، تجربه(۲۰)

. ادراک (۲1) کندشناختی و رفتاری و جسمانی ایجاد میمشکالت روان
است. کنندۀ منفی احساس تنهایی بینیایمن به والدین پیش لبستگید

 با صمیمی و نزدیک روابط که دارند تمایل ایمن دلبستگی با مردم
 احساس تنهایی بنابراین و کنند ایجاد اجتماعی هایگروه و دیگران
 مفهوم مغشوش، افراد دلبستگی در اما دارند؛ ناایمن افراد به کمتری

 را دیگران به اعتماد نبود و کم خودکارآمدی اضطراب، خودِ منفی،
 روابطشان را شودمی موجب افراد منفی احساسات لذا کنند؛میایجاد 

 شودمی احساس تنهایی باعث درنهایت تفسیر کنند که منفی دیگران با
(۲۲). 

 نه مهارشده، خوردن و هیجانی خوردن بیشتر سطوح بزرگساالن، برای
در . (۲۳) چاقی است و وزناضافه بین ارتباط میانجی بیرونی، خوردن

دلبستگی و بهزیستی ذهنی، شفقت  طٔهو همکاران، در رابتحقیق وی 
و شارپ  . بارنت(۲۴)عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شد به خود به

گرایی ناسازگار، ای شفقت به خود را در کمالنیز نقش واسطه
نارضایتی از تصویر بدنی و رفتارهای نامناسب خوردن در بین 

. شفقت به خود (۲۵)دانشجویان زن آمریکا بررسی و تأیید کردند 
تواند بر شدت پرخوری ازطریق خودکنترلی شناختی و احساسی می

ت به خود میانجی رابطٔه بین شاخص تودۀ . شفق(۲۶)تأثیر بگذارد 
 پذیری تصویر بدنی استبدنی و اختالل خوردن پاتولوژی و نیز انعطاف

. ازطرفی شفقت به خود روزانٔه بیشتر با سطوح بیشتر خوردن (۲۷)
روزانٔه آگاهانه و سطوح کمتر خوردن روزانٔه مهارشده همراه است و 

های خوردن بهتر د با عادتسطوح میانگین بیشتر هفتگی شفقت به خو
 والدین به ایمن دلبستگی ادراک. (1۹) و تصویر بدنی بهتر همراه است

 .(۲۸) است تنهایی احساس منفی کنندۀبینیپیش
شده و نیزمطالب ذکرشده، نشان از وجود خأل های انجاممرور پیشینه

های دلبستگی پژوهشی در زمینٔه ارتباط بین رفتارهای خوردن و سبک
 نقش خوردن رفتارهای در دلبستگی هایآیا سبک اینکه تعییندارد. 

و  مداخله اهداف و احتمالی موانع دربارۀ مفیدی اطالعات نه، یا دارد
 خواهد درمان در احتمالی موانع زمینٔه در آگاهی ارتقای همچنین
همچنین ضروری است تا به نقش میانجی شفقت به خود و داشت. 
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۳ 

های دلبستگی احساس تنهایی در ارتباط بین رفتارهای خوردن و سبک
 یمدل ساختار یپژوهش حاضر به بررس پرداخته شود؛ بنابراین

پژوهش  یشنهادیپ یدر الگو خت.پردا بینی رفتارهای خوردنپیش
های سبک ،خوردن یرفتارها نیب یمیرمستقیو غ میروابط مستق

 رو؛ ازاینفرض شد ییشفقت به خود و احساس تنهای، ستگبدل
 یمدل ساختار نیپژوهش تدو، هدف 1شکل  یهومبراساس مدل مف

شفقت به  یگریانجیبا م یستگبهای دلخوردن براساس سبک یرفتارها
 بود. انیدر دانشجو ییخود و احساس تنها

 بررسیروش 2

همبستگی از -توصیفی هادادهلحاظ روش گردآوری پژوهش حاضر، به
نوع مدل معادالت ساختاری بود. جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی 

های علوم سال، در رشته ۴۰تا1۸دانشجویان شهر تهران با دامنٔه سنی 
مهندسی و هنر تشکیل دادند که در مقاطع کارشناسی و انسانی و فنی

ل به مشغو 1۳۹۷-۹۸سال دوم سال تحصیلی ارشد در نیمکارشناسی
ازای تحصیل بودند. حجم نمونه باتوجه به مالک کالین این است که به

(. درنهایت ۲۹نمونه داشته باشیم ) ۵تا۳هر گویٔه پرسشنامه حداقل بین 
ها، تعداد نمونه باید بین بودن پرسشنامهسؤالی1۰۰باتوجه به 

نفر از دانشجویان  ۵۲۲نفر باشد. نمونٔه پژوهش شامل  ۵۰۰تا۳۰۰
روش تصادفی انتخاب شدند. تعدادی سال بود که به ۴۰تا1۸ن سنین بی
ها کنار نکردن پرسشنامههای پرت یا تکمیلعلت دادهها بهنامهاز پاسخ

ها نفر تحلیل شد. نمونه ۴۸1های نامهگذاشته شد و درمجموع پاسخ
روش تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دولتی به

آزاد اسالمی شهر تهران، علوم و های ز بین دانشگاهانتخاب شدند. ا
های دولتی عالمه طباطبائی، تحقیقات و تهران مرکزی و از دانشگاه

طور تصادفی در نظر گرفته امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه تهران به
شدند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از: دانشجوبودن؛ 

های پژوهش. پرکردن پرسشنامهبرای  داشتنمجردبودن؛ رضایت
 نداشتنبودن و رضایتمعیارهای خروج از پژوهش نیز شامل متأهل

های پژوهش بود. بعد از هماهنگی با مسئوالن برای پرکردن پرسشنامه
های پژوهش در اختیار دانشجویان شده، پرسشنامههای انتخابدانشگاه

بودن دربارۀ محرمانهمنظور رعایت اخالق پژوهشی، قرار گرفت. به
های زیر در اطالعات به دانشجویان اطمینان داده شد. پرسشنامه

 کار رفت.پژوهش به
 1۹۸۶این پرسشنامه در سال : 1داچ خوردن یرفتارهاپرسشنامٔه -

ماده و سه  ۳۳و از  اخته شدو همکاران س نین اشتراوتوسط 
ده از سؤال ما 1۰)خوردن مهارشده . 1مقیاس تشکیل شده است: خرده

خوردن  .۳(؛ ۲۴تا11از سؤال  ماده 1۳)ی انخوردن هیج. ۲(؛ 1۰تا1
 با نامهاین پرسش نمرۀ. (۳۰( )۳۳تا۲۴از سؤال  ماده 1۰)بیرونی 

 (هاوقت شتریب) ۵( تا هرگز) 1ای لیکرت جهدرگویی پنجمقیاس پاسخ
گیرد. ازطرفی اگر صورت میمعکوس  طوربه ۳1 گذاری مادۀ. نمرهاست

سؤال پاسخ داده نشود، آن مقیاس کنار در هر مقیاس بیش از یک
تر رفتار خوردن یشتر نشانگر میزان بیشهای بنمره شود.گذاشته می

                                                      
1. The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) 
2. Fcod Craving Questionnaire-Trait (FCQ-T) 
3. Adult Attachment Questionnaire 

 و این پرسشنامه از اعتبار بازآزمایی مقیاس است.مربوط به آن خرده
( و روایی ۰٫۹۵تا۰٫۸۰همسانی درونی )ضرایب آلفای کرونباخ بین 

در و همکاران فدردی  ی(. صالح۳1) دار استعاملی مناسب برخور
و مجدداً به زبان کردند ترجمه  یپرسشنامه را به فارس نیا 1۳۹۲سال 
مشخص ها آن .نددادسازنده ارائه  فردو به  ندمعکوس کرد ترجمٔه یاصل

شده در و خوردن بازداری یجانیهای خوردن هاسیمق نمرۀ کردند،
 یینشانگر روا نیکه ا استمتفاوت  رندهیگمیرژریو غ رندهیگمیرژ ادافر

پرسشنامه با این روابط نیرومند بین  نیاست. همچن یفرم فارس افتراقی
 نشان از روایی همگرای مناسب پرسشنامه دارد ۲غذا ولع به پرسشنامٔه

برای  ۰٫۹1 ،مقیاسهمسانی درونی )آلفا( برای سه خرده(. ۳۲)
برای خوردن  ۰٫۸۵ی و برای خوردن هیجان ۰٫۹۵ و دهخوردن مهارش

 (.۳۳برآورد شد ) بیرونی
پرسشنامه توسط  این: ۳نبزرگساالدلبستگی  هایکسبپرسشنامٔه  -

 ۵گویه دارد:  1۳. این پرسشنامه ساخته شد 1۹۹۰در سال  سیمپسون
، ۴، ۲، 1های سنجد که شامل گویهایمن را میدلبستگی گویٔه آن سبک 

گویٔه آن سبک  ۸است؛  ۲۵تا۵است و دامنٔه نمرات آن از  1۲و  ۶
گویه برای سنجش سبک  ۴سنجد که شامل ناایمن را میدلبستگی 
با دامنٔه نمرات  1۳و  1۰، ۷، ۵های اجتنابی شامل گویهدلبستگی 

دوسوگرا شامل  مضطربدلبستگی گویه برای سبک  ۴است و  ۲۰تا۴
گذاری نمره است. ۲۰تا۴با دامنٔه نمرات  11و  ۹، ۸، ۳سؤاالت 

 ۵مخالفم( تا )کاماًل  1ای لیکرتی از درجهشکل پنج پرسشنامه به
صورت معکوس به ۶و  ۲گیرد. سؤاالت )کامالً موافقم ( صورت می

(. ۳۴است ) 1۳و حداقل آن  ۶۵شود. حداکثر نمره گذاری مینمره
 شدستفاده اساخته ال محققؤررسی روایی این آزمون از سه سبرای ب

اجتنابی  و ایمندلبستگی  هایال با سبکؤکه همبستگی برای این سه س
دست آمد. پایایی این به ۰٫۲۴ و ۰٫۵۴ و ۰٫۵۹و دوسوگرای اضطرابی 

های زمانی برحسب آلفای کرونباخ و اجرای مجدد در فاصله نامهپرسش
آلفای کرونباخ و ضریب و برآورد شد  ۰٫۷۰ حدوداً هفته تا دو سال یک

 (.۳۵) دست آمدبه ۰٫۶۲و  ۰٫۷۰ترتیب تنصیف پرسشنامه به
مقیاس شفقت به  اهفرم کوت :4فرم کوتاه -به خود شفقتمقیاس  -

 1۲شامل  وساخته شد  ۲۰11و همکاران در سال  توسط رایس ،خود
عبارت که  دارد یدوقطب لفٔهؤسه م ،شفقت به خود اسیمق. گویه است

و مالطفت با خود( درمقابل قضاوت  یبا خود )گرم یمهربان است از:
 یمشکالت زندگ رفتنیمشترک )پذ تیانسان ؛خود )معکوس( دربارۀ

ها( درمقابل انزوا مشترک انسان اتیاز تجرب یعنوان بخشبه
گاه یآگاهذهن ؛)معکوس( از عواطف و احساسات دردناک(  ی)آ

شدن کامل در عواطف و )جذب یافراط یازسننددرمقابل هما
 یادرجه۵ ایآن در دامنه یهاپاسخ )معکوس(. احساسات دردناک(

، ۴، 1های رگز( برای سؤاله باًیتقر) ۵تا  )تقریباً همیشه( 1لیکرتی از 
)تقریباً همیشه( برای  ۵)تقریباً هرگز( و  1صورت و به 1۲و  11، ۹، ۸

 شود. پایایی و رواییدهی مینمره 1۰و  ۷، ۶، ۵، ۳، ۲های سؤال
. شهبازی و همکاران (۳۶) یید شدأرایس و همکاران ت توسطمقیاس 

 ۰٫۹1آلفای کرونباخ  در بررسی خود پایایی این آزمون را با استفاده از

4. Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF) 
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۴ 

 .(۳۷)گزارش کردند 
فرم  -برای بزرگساالن عاطفی-یی اجتماعیتنها احساسمقیاس  -

 ۲۰۰۳در سال  و همکارانتوماسو دی  توسطمقیاس  این: 1کوتاه
گویه و سه زیرمقیاس  1۴مقیاس شامل (. ۳۸) دشطراحی و تهیه 
تنهایی  و (1۰، ۸، ۶، ۳ گویٔه چهار) رمانتیک احساس تنهایی

 اجتماعی )پنج گویٔهتنهایی ( و 1۳، 1۲، ۹، ۵، 1 گویٔه )پنج خانوادگی
احساس تنهایی عاطفی از مجموع نمرات  .( است1۴، 11، ۷، ۴، ۲

، آید. درمقابل هر گویهدست میههای رمانتیک و خانوادگی بزیرمقیاس
قرار  (موافقم کامالً) ۵تا  (مخالفم کامالً) 1 ای ازگزینه۵طیف  در

  بیشترشود و کسب نمرۀگذاری میمرهمعکوس ن شیوۀبه 1۴ دارد. گویٔه
عد در آن بُ کمتراحساس تنهایی  دهندۀندر هریک از ابعاد مقیاس، نشا

 ۰٫۹۰تا۰٫۸۷ مؤلفان این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ را بین. است
 .(۳۹) کردند که از همسانی درونی مناسب مقیاس حکایت دارد عنوان

معناداری بین  ستگیهمبدی توماسیو و همکاران نشان دادند که 
احساس تجدیدنظرشدۀ کل مقیاس  با نمرۀ SELSA-Sهای زیرمقیاس

( IPPA)دلبستگی ادراک  های پرسشنامٔهو زیرمقیاس UCLAتنهایی 
زمان، افتراقی و این همبستگی معنادار، نشان از روایی هم وجود دارد و

(. رستمی و جوکار نیز طی تحقیقی ۳۸) مقیاس دارد ی بسندۀیهمگرا
که ند دریافتعامل پرسشنامه  لیتحل ییروابرای کشف  ۲۰1۶در سال 

ضرایب آلفا برای  و ها داردعاملی برازش خوبی با دادهساختار سه

اجتماعی و خانوادگی  و های احساس تنهایی رمانتیکزیرمقیاس
 .(۳۹) ه استبود ۰٫۷۸ و ۰٫۸۴ و ۰٫۹۲ا ترتیب برابر ببه

های الزم برای بررسی هدف های پژوهش، دادهبا استفاده از پرسشنامه
و  ۲۳نسخٔه  SPSSهای آوری شد و با استفاده از برنامهمطالعه جمع

AMOS  و نیز روش همبستگی پیرسون و مدل معادالت  ۲۲نسخٔه
درصد تحلیل گردید. قبل از تحلیل ۵ساختاری در سطح معناداری 

بودن با استفاده از آزمون فرض نرمالها، پیشداده
ها نرمال که توزیع دادهاسمیرنوف بررسی و مشخص شد کولموگروف

شود و برازش مشاهده می 1است. مدل اولیٔه پژوهش نیز در شکل 
ها روی این مدل انجام پذیرفت. برازندگی مدل نهایی در بخش یافته

 دو، شاخص برازندگی تطبیقیپیشنهادی براساس شاخص مجذور خی
(CFI)( شاخص نکویی برازش ،(GFI شاخص نکویی برازش ،
( و ریشٔه خطای میانگین مجذورات تقریب AGFIشده )تعدیل

RMSEA)منظور برازش الگو ضروری است که ( ارزیابی شد. به
 df/X۲های مذکور استانداردهای الزم را داشته باشند. چنانچه شاخص
تر و به صفر نزدیک ترکوچک RMSEAباشد، مقدار  ۲٫۵تر از کوچک

( به یک CFI ،GFI ،AGFIهای برازش )است. همچنین اگر شاخص
شود تر باشد، بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی تأیید مینزدیک

(۴۰.) 

 

 شده برای پژوهش. مدل مفهومی مفروض1شکل 

 

                                                      
1. Social-Emotion Loneliness Scale for Adults-Short Form 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
80

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.80.9
https://jdisabilstud.org/article-1-1811-en.html


۵ 

 هایافته ۳
نفر  ۳1۲دانشجو شرکت کردند که از این تعداد  ۴۸1در این پژوهش 

نفر با جنسیت  ۲درصد( و ۳۴٫۷نفر مرد ) 1۶۷درصد( و ۶۴٫۹زن )
درصد( بودند.  ۰٫۴نامشخص )فاقد ذکر جنسیت در پرسشنامه( )

نفر در  ۴۷درصد( و ۹۰٫۲نفر در مقطع کارشناسی ) ۴۳۴همچنین 
غول به تحصیل بودند. سن درصد( مش ۹٫۸ارشد )مقطع کارشناسی

سال با  ۲۰تا  1۸سال بود که سن  ۴۰تا  1۸کنندگان بین شرکت
سال  ۳۰بیشترین تعداد شرکت کننندگان و سن  درصد( ۵۴٫۳نفر )۲۶1

 درصد کمترین تعداد شرکت کننندگان را داشت.  ۰٫۴و بیشتر با 

 های دلبستگی، احساس تنهایی، شفقت بر خود و رفتارهای خوردنسبکبین متغیرهای  پیرسون همبستگی . ضرایب1ل جدو
 ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیرها

        1 سبک دلبستگی ایمن

       1 -۰٫۰۲۳ دوسوگرا لبستگیسبک د

      1 ۰٫۴1۹ ۰٫1۷1 اجتنابیدلبستگی سبک 

     1 -۰٫۲۳۶ -۰٫1۷1 ۰٫۰11 احساس تنهایی

    1 -۰٫۲۲۷ ۰٫1۴1 ۰٫1۳۸ -۰٫۰۵۵ شفقت بر خود

   1 -۰٫۰۴۸ ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۴۷ ۰٫۰۳۹ ۰٫۰۴۲ خوردن مهارشده

  1 ۰٫۰۳1 ۰٫1۰۵ -۰٫۰۳۲ ۰٫۰۹۷ ۰٫۰۵۷ ۰٫۰۷۳ خوردن هیجانی

 1 ۰٫۳1۴ -۰٫1۶1 ۰٫1۰۳ ۰٫۰۳۵ -۰٫۰۴1 ۰٫۰۷۸ ۰٫۰۴۵ خوردن بیرونی

 موردآمده از تحلیل همبستگی پیرسون بین متغیرهای دستههای بیافته
و شفقت بر  اجتنابیدلبستگی که بین متغیر سبک  نشان دادمطالعه 

( p=۰٫۰۰۷) دارمعنا مستقیم و همبستگی با رفتار خوردن هیجانی خود
ری معنادامستقیم و همبستگی  یرونیبین شفقت بر خود با خوردن بو 

و  دوسوگرادلبستگی سبک بین  (؛ همچنینp=۰٫۰۰۶دارد )وجود 

اجتنابی با احساس تنهایی رابطٔه معکوس و با شفقت بر خود رابطٔه 
عالوه بین شفقت بر (؛ بهp=۰٫۰۰1شود )مستقیم معنادار مشاهده می

خود با خوردن هیجانی و با خوردن بیرونی رابطٔه مستقیم و معناداری 
الت ساختاری نتایج حاصل از بررسی معاد .(p=۰٫۰۰۴وجود دارد )

 ارائه شده است. ۲در جدول 

 های نکویی برازش مدل ساختاری. شاخص۲جدول 
2χ df df/2χ NFI GFI CFI RMSEA p 

1۶۳٫۳۲۵ ۷۵ ۲٫1۷۸ ۰٫۹11 ۰٫۹۵۷ ۰٫۹۲۵ ۰٫۰۵۰ ۰٫۰۰1≥ 

دو، شاخص برازندگی الگوی پیشنهادی براساس شاخص مجذور خی
، شاخص (GFI)، شاخص نکویی برازش (CFI)برازندگی تطبیقی 

و ریشٔه خطای میانگین مجذورات  AGFI)شده )نکویی برازش تعدیل
دو به ، نسبت خی۲بررسی شد. باتوجه به جدول  (RMSEA)تقریب 

نزدیک به صفر  RMSEAبود و میزان  ۲٫۵درجٔه آزادی کمتر از 
( GFI ،AGFI ،CFIهای برازش )دست آمد. همچنین شاخصبه

 (.p≤۰٫۰۰1شده برازش دارد )نزدیک به یک بود؛ درنتیجه مدل ارائه

 بینی رفتارهای خوردن با بتای استاندارد. اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل جهت پیش۳ جدول
 مقدار احتمال کلاثر  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 ۰٫۰۰۶ ۰٫1۶1 ۰٫۰۲۸ ۰٫1۳۳ رفتارهای خوردن <-< احساس تنهایی -ایمن دلبستگی  سبک
 ۰٫۰۸۲ -۰٫۰۰۲ -۰٫۰1۵ ۰٫۰1۳ رفتارهای خوردن <-< احساس تنهایی -دوسوگرا دلبستگی  سبک
 ۰٫۰۰1 -۰٫۲۴۹ -۰٫1۴۵ -۰٫1۰۴ رفتارهای خوردن <-< احساس تنهایی -اجتنابی دلبستگی  سبک

 ۰٫۳۲1 -۰٫1۲۵ -۰٫۰۰۸ ۰٫1۳۳ رفتارهای خوردن <-شفقت بر خود < -ایمن دلبستگی  سبک
 ۰٫۲۲۴ ۰٫1۴۳ ۰٫۰1۳ ۰٫1۳۰ رفتارهای خوردن <-< شفقت بر خود -دوسوگرا دلبستگی  سبک
 ۰٫۰۰۹ -۰٫1۷۷ ۰٫۰۳۲ -۰٫۲۰۹ رفتارهای خوردن <-< شفقت بر خود -اجتنابی دلبستگی  سبک

بین و شفقت بر خود بررسی اثر نقش میانجی احساس تنهایی  منظوربه
استرپ و رفتارهای خوردن از روش بوتدلبستگی های متغیرهای سبک
میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل  ۳جدول استفاده شد. 

باتوجه به دهد. های دلبستگی را بر رفتارهای خوردن نشان میسبک
 ،p=۰٫۰۰۶های دلبستگی ایمن )توان گفت که سبکجدول می

۰٫1۶1=β( و اجتنابی )۰٫۰۰1=p ،۰٫۲۴۹-=β با نقش میانجی )
اما اثر سبک احساس تنهایی، قدرت تبیین رفتارهای خوردن را دارد؛ 

نیست. همچنین معنادار ( p، ۰٫۰۰۲-=β=۰٫۰۸۲) دوسوگرادلبستگی 
بر رفتارهای خوردن با نقش میانجی شفقت ی اجتنابدلبستگی اثر سبک 

سبک  اثرات (؛ اماp ،۰٫1۷۷-=β=۰٫۰۰۹است )معنادار  بر خود
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۶ 

 دوسوگرادلبستگی و سبک ( p، ۰٫1۲۵-=β=۰٫۳۲1ن )ایمدلبستگی 
(۰٫۲۲۴=p ،۰٫1۴۳=β ) باتوجه به  بدین ترتیبنیست. معنادار

ه مدل شود کگیری میچنین نتیجه ۲و همچنین شکل  ۳های جدول یافته

با دلبستگی های رفتارهای خوردن براساس سبک نهایی ساختاری
 برازشاز میانجیگری شفقت به خود و احساس تنهایی در دانشجویان 

مناسبی برخوردار است.
 

 های دلبستگی و رفتارهای خوردن با میانجیگری شفقت به خود و احساس تنهایی با بتای استانداردسبک ساختاریمدل  .۲شکل 

 بحث 4

مدل ساختاری رفتارهای خوردن پژوهش حاضر با هدف تدوین 
های دلبستگی با میانجیگری شفقت به خود و احساس براساس سبک

های دهد، سبکنتایج نشان میتنهایی در دانشجویان انجام شد. 
 رفتارهایقدرت تبیین نمرات استاندارد دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی، 

ایمن قدرت تبیین  ند؛ اما سبک دلبستگیداردر دانشجویان  خوردن را
های پژوهش حاضر با . یافتهزاد رفتارهای خوردن را نداردمتغیر برون

عنوان مثال پژوهش فیلیپس و مطالعات پیشین هماهنگ است؛ به
همکاران مشخص کرد که در افراد بین سبک دلبستگی اضطرابی و 

(. دوکری و همکاران نیز نشان ۸ی وجود دارد )چاقی ارتباط معنادار
دوسوگرا و اجتنابی بین حوادث زندگی دلبستگی های دادند، در سبک

(. ۹ای وجود دارد )در دورۀ نوجوانی و خوردن هیجانی نقش واسطه
هایی که انسجام کمتر و تعارض بیشتر وجود دارد و انضباط در خانواده

های ناایمن با مشکالت خوردن و سبکدلبستگی والدینی منفی است، 
کند. دوکری و همکاران در تبیین ناسالم خوردن ارتباط پیدا می

گیری بسیاری از در شکلدلبستگی هایشان به نقش زیربنایی یافته
(. ۹اند )های شناختی، هیجانی و ارتباطی اشاره کردهها و قابلیتمهارت

از این سه حیطٔه یادشده نیاز  هایی در یکیبسیاری از رفتارها به مهارت
دهی هیجانی است که رفتار ، پایٔه رفتارهای خودنظمدلبستگیدارند. 

کند؛ های هیجانی و مواجهه با تنیدگی تنظیم میفرد را در موقعیت
های منفی را در طورکلی نبود دلبستگی ایمن کودک، بروز هیجانبه

های منفی سبب استفاده دنبال دارد. ناتوانی در کنترل هیجانکودکان به
(. نوجوان ۸شود )از راهبردهای نامطلوب هیجانی مانند پرخوری می

های هیجانی منفی و اضطرابی دربرابر موقعیتدلبستگی دارای سبک 
تواند مهار خود را به دست گیرد و به خوردن برای کاهش تنیدگی نمی

ر و شود. مطابق با نتیجٔه پژوهش بهزادپوعواطف منفی متوسل می
ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( دلبستگی های همکاران، دختران با سبک

ایمن، نگرانی بیشتر مرتبط دلبستگی درمقایسه با دختران دارای سبک 
های پژوهش وارد و همکاران نیز نشان داد که (. یافته1۰با وزن دارند )

(. 11ناایمن اجتنابی با اختالل خوردن مرتبط است )دلبستگی نقش 
لعٔه ترومبینی و همکاران مشخص کرد که کودکان مبتال به چاقی و مطا

(. ۲1ناایمن دارند )دلبستگی ها درجٔه درخورتوجهی از شیوع مادران آن
تأثیر روابط ای دیگر، رفتار خوردن و تغذیه در ابتدا کامالً تحتاز زاویه

یر گیرد و پس از آن نیز تأثعنوان مراقب اصلی قرار میکودک و مادر به
اندازد. پرخوری، فقدان مهار و رابطه با مادر بر خوردن فرد سایه می

وجوی مجاورت و نزدیکی با چهرۀ عنوان جستبازداری در خوردن به
ناایمن فرد دلبستگی شود. در فضای در نظر گرفته می دلبستگی

کوشد ازطریق چیزی که یادآور مادر است و خود نیز ارزش زیستی می
 وجوی ایمنی دست یابد.شود، به جستیمثبتی تلقی م

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد، شفقت بر خود در رابطٔه بین 
متغیر سبک دلبستگی دوسوگرا و رفتارهای خوردن نقش میانجی دارد. 

( و 1۷های تحقیقات قبلی مانند اسچونفیلد و وب )این نتیجه با یافته
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۷ 

در تبیین این یافته  ت.( همسو اس۹1( و کلی و استفن )۸1سیروس )
باید اشاره کرد که شفقت به خود ممکن است به چند طریق با رفتارهای 
خوردن و تنظیم وزن مرتبط باشد. این سازه در رابطٔه بین شاخص تودۀ 

دلبستگی بدنی، نارضایتی از بدن و عالئم خوردن بیمارگون و سبک 
اند، خودشفقتی با دوسوگرا نقش میانجی دارد. برخی پیشنهاد کرده

گاهانه  ( و افزایش قصدهای ۷1خوردن )رفتارهای خوردن سالم نظیر آ
( مرتبط است. همچنین چاقی و رفتارهای خوردن ۸1رفتاری سالم )

همراه دارد؛ بنابراین، هیجانی، برچسب اجتماعی نیرومندی به
شکل تواند به فرد کمک کند تا بهقتی میبرخورداری یا کسب خودشف

تری مقابله نماید و احتماالً در صورتی که یکی از رفتارهای فعاالنه
ای او رفتارهای خوردن هیجانی است، کمتر بخورد. همچنین زمینه

دهد افرادی که در جریان درمان بهبود شواهدی وجود دارد که نشان می
اند ، به درمان بهتر پاسخ دادهاندبیشتری در شفقت خود تجربه کرده

های مثبت شفقت به رسد فراگیری جنبهنظر میطورکلی به(؛ به۴1)
بر شفقت به افراد دارای شاخص تودۀ خود ازطریق مداخالت مبتنی

دهد که با شرایط دشوار بهتر مقابله کنند، بدنی زیاد، این امکان را می
ری دربارۀ خود داشته دربرابر فشارهای اجتماعی احساسات منفی کمت

 باشند و دارای توانایی بهتری برای تنظیم هیجانی باشند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد، احساس تنهایی در رابطٔه بین متغیر 
سبک دلبستگی دوسوگرا و رفتارهای خوردن نقش میانجی ندارد. 

ای های دیگر، مطالعهمنظور مقایسٔه نتایج این پژوهش با پژوهشبه
توان عنوان ت نشد که مشابه با این یافته باشد. در تبیین این یافته مییاف

دلیل برخورداربودن از دوستان کرد، افراد دارای دلبستگی ایمن به
نفس، تعادل در روابط اجتماعی و عاشقانه و گشودگی نزدیک، اعتمادبه

رای که افراد دابرند؛ درحالیدربارۀ خود، کمتر از احساس تنهایی رنج می
ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( که سطح ضعیفی از  دلبستگی

نفس و گشودگی دربارۀ خود دارند و معمواًل قادر به ایجاد بهاعتماد
تعادل در روابط اجتماعی و عاشقانٔه خود و نزدیکی با دیگران نیستند، 

(. در میان افراد دلبستٔه ۴۲دهند )احساس تنهایی بیشتری را گزارش می
دلیل داشتن نگرش مثبت به خود، نگرش ن، افراد دلبستٔه اجتنابی بهناایم

دانستن روابط صمیمی اهمیتمنفی به دیگران، تأکید بر استقالل و کم
دهند و افراد دلبستٔه با دیگران، احساس تنهایی کمتری را گزارش می

دلیل داشتن نگرش منفی به خود و نگرش مثبت به دیگران، دوسوگرا به
نشدن نیازهایشان پذیری درمقابل برآوردهی به دیگران و آسیبوابستگ

کنند؛ در روابط نزدیک با دیگران، احساس تنهایی بیشتری را گزارش می

اما در این پژوهش احساس تنهایی نقش میانجی بین متغیر سبک 
 دلبستگی دوسوگرا و رفتارهای خوردن نداشت. 

شود تعمیم نتایج هایی داشت که موجب میاین مطالعه محدودیت
ها این بود که سنجش حاالت همراه با مالحظه باشد. یکی از محدودیت

دهی های خودگزارشمتغیرهای پژوهش تنها با استفاده از آزمون
شود در مطالعات آتی از صورت گرفت. در همین راستا، پیشنهاد می

حبه نیز استفاده شود. همچنین مطالعه تنها های دیگری نظیر مصاروش
های شود پژوهش روی نمونهروی دانشجویان انجام گرفت که توصیه می

در درمان رفتارهای خوردن  دشویممختلف تکرار گردد. پیشنهاد 
ی مقابله با هیجانات منفی آموخته شود تا هامهارتمختل، به افراد 
 یناکامدرمقابل اضطراب و راهکار دفاعی  عنوانبهکمتر از خوردن 

شناسان دربارۀ ی آموزشی با حضور روانهادورهبرگزاری  استفاده گردد.
کاربرد عواطف و هیجانات در زندگی افراد مبتال به چاقی، همراه با 

ها، مهم و کارآمد ی ارزیابی هیجانات خود و مدیریت آنهامهارت
 خواهد بود.

 گیرینتیجه ۵
 یقدرت تبیین رفتارهادارای  یدوسوگرا و اجتناب یستگبدل یهاسبک

 نییقدرت تب منیا یستگباما سبک دل هستند؛ انیخوردن در دانشجو
شفقت بر خود در  ،نشان داد جینتا نیخوردن را ندارد. همچن یرفتارها

ی انجیخوردن نقش م یدوسوگرا و رفتارها یستگبسبک دل نیب رابطٔه
دوسوگرا و  یستگبسبک دل نیب در رابطٔه ییو احساس تنهادارد 

با توان گفت که ندارد. درنهایت می یانجیخوردن نقش م یرفتارها
بهبود  نیو شفقت بر خود و همچن منیا یستگبسبک دل یارتقا

خوردن  یرفتارها توانیم یگرا و اجتنابسودو یستگبدل هایسبک
 .بخشیدرا بهبود  انیدانشجو

 قدردانی و تشکر 6
که در انجام و تمام کسانی ها مسئوالن دانشگاه ،دانشجویان از تمامی

 شود.می سپاسگزاریصمیمانه ، رساندند یاری ما رااین پژوهش 

 بیانیه 7
با کد این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندۀ اول مقاله 

گونه تضاد کنند هیچاست. نویسندگان اعالم می 1۰1۲۰۷۰۵۹۷۲۰11
ی ندارند. همچنین این پژوهش بدون دریافت حمایت مالی از منافع

 مؤسسه یا نهادی انجام گرفته است.
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