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سخن مدیر مسئول

به نام آنکه هستی نام از او یافت

خداوند را به پاس عنایتی که به دست اندرکاران فصلنامه تحول در ارائه شماره ای دیگر در زمستان 1399 داد، 
سپاسگزاریم. با توجه به پیشرفت سریع علم در سال های اخیر، آگاهی از یافته های جدید، نیازمند منابع به روز 
این  مهم ترین  از  یکی  بی شک  و  می سازد  فراهم  را  علمی  منابع  به  آسان  امکان دسترسی  که  است  کارآمد  و 
منابع، مجالت علمی - دانشجویی هستند. این مجالت در سطوح عمومی و تخصصی - علمی، امکان ارتباط میان 
ارتقاء علمی رشته های مورد نظر می شوند.  را فراهم کرده و موجب  صاحب نظران، دانشجویان و عالقه مندان 
از انتشار فصلنامه علمی- فرهنگی تحول، معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل  هدف ما 
و  دانشجویان  اساتید،  با همکاری  امید است  روان شناسی است.  در رشته  تازه  و طرح مسائل علمی  اندیشه 

پژوهشگران ارجمند، بتواند در این امر، مؤثر و تأثیرگذار باشد.
توجه محافل دانشگاهی و علمی به حوزه بدن را می بایست واکنشی به تغییرات بنیادین صورت گرفته در رابطه 
بین بدن، اقتصاد، فناوری و جامعه دانست. رشد فناوری های تغذیه، سالمت و ورزش در کنار اهمیت یافتن 
عاملیت و مصرف گرایی شدید، بدنی شدن را به موضوعی مهم در مطالعات اجتماعی، روان شناسی و فرهنگی 
جامعه معاصر تبدیل ساخته است. لذا در این شماره بر آن بوده ایم که برخی از رویکردهای مسلط در تبیین بدن 
و سطوح تحلیلی و مفاهیم متفاوت به کار گرفته، پژوهش های روان شناختی مرتبط و مطالب متنوع و متعدد 
دیگر در این زمینه را مرور کنیم. ضمن آرزوی موفقیت برای خوانندگان گرامی، بر این نکته پای می فشاریم که 
آنچه یاری بخش دستانمان در ارائه این نشریه به شمار می آید، پیشنهادات و انتقادات اصالحی و ارزشمند شما 

می باشد.

با سپاس بیکران
شیوا رحیم زادگان
مدیر مسئول نشریه تحول



سخن سردبیر

به نام نقش بند صفحه ی خاک                         عذار افروز مه رویان افالک

آگاهی رسانه ای و گسترش ارتباطات بین جوامع مختلف، یکی از راه های درونی سازی هنجارهای اجتماعی در 
ارتباط با رفتار و بدن انسان بوده است. انتقال فرهنگی بین جوامع اگرچه امری دیرینه است، ولی امروزه جهانی 
گسترش  در  به سزایی  نقش  می شود،  محسوب  مُدرنیته  پیامدهای  از  که  چند وجهی  پدیده ای  عنوان  به  شدن 
اطالعات افراد در تمامی جوامع انسانی دارد. یکی از مباحثی که اخیراً در سطح جوامع مورد توجه قرار گرفته 
است، بحث تصور از بدن و تالش جهت پیروی از ایده آل های موجود در این زمینه است. قرار گرفتن در معرض 
بر  دارند،  تأکید  اندام  تناسب  و  الغری  بر  و  می دهند  پرورش  را  زیبایی  تبلیغاتیِ  ایده آل های  که  رسانه هایی 
رفتارهای غذاییِ مخاطب تأثیرگذار است و عامل خطری برای اختالل در تصویر بدن، اختالالت خوردن، تمایل به 

الغری و ایجاد نگرش های مرضی خوردن، خصوصاً در بین زنان جوان محسوب می گردد.
در میان نظریه پردازان "مطالعات بدن )body studies("، سوزان بوردو )Susan Bordo( به خاطر توجه به نقش 
موضع  از  بوردو  است.  برجسته  زن،  بدنِ  از  مطلوب  درکِ  چگونگی  در  اجتماعی  انتظارات  و  فرهنگی  تصاویر 
ساختارگرایی اجتماعی استدالل می کند که بدن، ماهیت ثابت و پایداری ندارد؛ بلکه ماهیتی تغییر پذیر داشته 
و در پاسخ به خواسته های اجتماعی شکل می گیرد. انتظارات اجتماعی از زنان می خواهد که از الغری و اندامی 
نحیف که در تصاویر بیشمارِ رسانه ای به عنوان ایده آل ارائه می شود، الگوبرداری و تقلید نمایند و طبق نظریه ی 
پرورش  جنسی  جذابیت  هدف گیری  با  ابزار سازی   - خود  برای  را  زنان   ،)objectification theory( ابزاری سازی 
می دهد. در واقع، جامعه بدنِ زن را تولید، تعریف و تفسیر می كند. رمز گذاری های اجتماعیِ زیبایی، یک قالب 
پیش ساخته و غیر منعطف از زن می سازند و رفتارهای وسواسی همچون جراحی های زیبایی، رژیم های غذاییِ 
سخت، تمرینات بدنی سنگین و غیره، واکنش هایی جهت دستیابی به آن ایده آلِ اجتماعی یا قالب پیش ساخته 

هستند که هویت فردی زن را با تهدید مواجه ساخته و تصویری واحد از زن ارائه می دهند. 
همچنین، اخیراً در مردان نیز، تمایل به داشتن اندامی عضالنی، جهت دستیابی به جاذبه ی فیزیکی، کسب قدرت 
و اعتماد به نفسِ ناشی از دریافت تأییدات اجتماعی، توسط رسانه ها ترغیب می شود و امروزه، شاهد تبلیغات 
چنین مُدل هایی برای مردان می باشیم. متأسفانه اشاعه ی چنین الگوهایی، جوانان را در معرض رفتارهای پُرخطر 



همچون مصرف بی رویه ی هورمون های بدنسازی، چربی سوزها، ارتورکسیای عصبی )وسواس مصرف غذای سالم 
با عنوان  از پیشگامان بدن سازی  ایران،  این در حالی است که کشور عزیزمان  ... قرار می دهد.  و  ارگانیک(  و 
ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در دنیا بوده و این مهم، در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو، ثبت 
ورزش  قدیمی ترین  عنوان  به  را  زورخانه ای  ورزش  آلمان،  بروک هاوس  دانشنامه  است. محققان  جهانی شده 
بدن سازی جهان معرفی کرده اند. ورزشی که در آن، آداب پهلوانی و پرورشِ توأمانِ روح و جسم از اولویت ها بود 
و صفات واالی انسانی در قالب شعرها و داستان هایی به صورت آهنگین توسط مُرشد با نوای ضرِب زورخانه ای 
با  ورود  بدو  در  که  ورزشی  باشگاه های  امروزی  فضای  برخالف  می شد؛  خوانده  ورزشکاران  برانگیختن  جهت 

موسیقی غربی مواجه می شویم... .
اینکه امروزه در برخی از باشگاه های پرورش اندام چه می گذرد و نقش رسانه ها و فضای مجازی در درونی سازی 
آرمان الغری و تناسب اندام، جوانان را به چه مسیری می برد و چه مخاطراتی برای سالمت جسم و روان آنان به 

همراه می آورد، جای تأمل، تحقیق و البته فرهنگ سازی دارد... .
در شماره زمستان از فصلنامه ی علمی - فرهنگی تحول، سعی شد تا اشاره ای به حوزه ی گسترده ی مطالعات بدن 
صورت گیرد و دریچه ای به روی عالقمندان گشوده شود که می تواند زمینه ساز پژوهش های آتی در این حوزه 

باشد. در پایان، ضمن تبریک نوروز، پذیرای ایده های خالق و نقدهای سازنده ی مخاطبان گرامی هستیم. 

سحر خوش سرور
سردبیر فصلنامه ی تحول



سر مقاله
دکتر اکبر عطادخت

اساتد مشاور انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت    چراغ دل به نور جان برافروخت

سالیان سال است که بررسی مسائل روان شناختی از حالت تک بُعدی خارج شده و تبیین جامع و چندبُعدی 
از مسائل پیش روی روان شناسی، جایگزین تبیین های یکسویه شده است. در این راستا، تبیین های چندبُعدی 
مختلفی مطرح شده که یکی از رایج ترین آن ها دیدگاه زیستی - روانی - اجتماعی )bio-psycho-social( است. در 
این تبیین، اعتقاد بر این است که بین سه عنصر مهم و اساسی زیستی، روانی و اجتماعی، تأثیر و تأثر متقابل 
وجود دارد. یعنی هر کدام از این ابعاد، هم روی ابعاد دیگر تأثیر مستقیم دارند و در عین حال از ابعاد دیگر 
تأثیر می پذیرند. بنابراین، طبق این دیدگاه الزم است هم در توصیف فرایندهای ذهنی و رفتار و هم در تبیین 
آنها، هر سه جنبه مورد بررسی و مالحظه دقیق قرار گیرند تا بتوان ادعا کرد که توصیف و تبیین جامع تری از این 
فرایندها به عمل آمده و می توان از آن ها به عنوان تکیه گاه مطمئنی برای پوشش دادن مراحل و اهداف بعدی 
روان شناسی، یعنی پیش بینی و کنترل، استفاده کرد. در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت تالش 

روان شناسان برای تأثیرگذاری بر ماهیت مسائل و پدیده ها بیش از پیش اثربخش واقع شود.
در این راستا، با هدف تأثیرگذاری بر این چرخه ی زیستی - روانی - اجتماعی، مطالعات و کارهای عملی فراوانی 
انجام شده است. برخی  ها تالش کرده اند از بُعد روان شناختی وارد این چرخه شوند و برخی دیگر از ابعاد زیستی 
و اجتماعی؛ ولی هدف غایی یکی است و آن  هم تأثیرگذاری بر فرایند این چرخه. یک حوزه از این مطالعات، 
مطالعات بدن )body studies( است که به کاربردهای روانی، اجتماعی و فرهنگی بدن متمرکز شده و به گواه 
بررسی های نظام مند انجام شده، در سال های اخیر به سرعت گسترش یافته و به طور افزایشی به یک حوزه 
رایج در مطالعات مردم شناسی، جامعه شناسی و فرهنگی تبدیل شده است. در شماره پیش روی نشریه که به 
همت انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شده به برخی از موضوعات این حوزه مانند تأثیر 
رسانه ها و مُد بر جوانان و نوجوانان و برداشتی که از وضعیت ظاهری خود دارند، و همچنین اختالالت مربوط 
به تصویر بدن مانند بدریخت انگاری و اختالالت خوردن پرداخته شده است که ضمن تبریک سال نو و آرزوی 
سالی سرشار از شادکامی و موفقیت برای مخاطبان عزیز، امیدواریم مورد استفاده دانشجویان و عالقمندانِ این 

حوزه قرار گیرد.
«والسالم علی من اتبع الهدی»



تصویر بدن در مکاتب و نظریه  های روان  شناسی
نتظیم: مرتضی کیرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنائی دانشگاه محقق اردیبلی

علم  در  شده  مطرح  مؤلفه  های  سایر  همچون 
روان  شناسی، تصویر بدنی هم به عنوان یکی از خرده 
توجه  مورد  خود،  دهنده  ی  تشکیل  مهم  مقیاس  های 
بر  یک  هر  و  است  گرفته  قرار  مختلف  نظریه  پردازان 
توجیه  و  توضیح  در  سعی  علمی  شان،  رویکرد  اساس 
این مؤلفه مهم روان  شناختی نموده  اند. در این قسمت، 
تصویر  درباره  شده  مطرح  نظری  مختلف  دیدگاه  های 

بدنی به اختصار شرح داده شده است:

دیدگاه روان  تحلیلگری 
وجود  روان  تحلیلگران  از  بسیاری  میان  در  اعتقاد  این 
عاطفی  جهان  با  که  بیمارانی  از  بعضی  که  دارد 
تجسس  است  ممکن  نمی  شوند،  هماهنگ  خودشان 
از خود بدنی و خود روان  شناختی نداشته  یکپارچه  ای 
باشند و بدن  هایشان را به عنوان راوی آن چیزی قرار 
یعنی  ندارند؛  را  آن  ابراز  توانایی  لغات،  که  می-دهند 
برای  واژه  ای  که  است  احساساتی  روایت  گر  بدنشان 
آن نمی  شناسند یا احساساتی که نمی  توانند در ذهن 
هوشیارشان تحمل کنند. در واقع، بدن یک رورشاخ از 
آن  بوسیله  مفهوم،  و  تخیالت، هدف  که  است  درون 

فرافکنی می  شود.

دیدگاه شناختی - رفتاری
پدیده  یک  عنوان  به  را  بدنمان  ما  دیدگاه،  این  طبق 
سازمان  های  از  مجموعه  ای  خالل  در  روان  شناختی، 

شناختی-  دیدگاه  می کنیم.  درک  بُعدی  چند  شناختی 
بین  تعامل  به  بدن  تصویر  که  می  دهد  نشان  رفتاری 
شکل  خود  درباره  قبلی  تجربه  توسط  که  عقایدی 
گرفته اند و به تدریج در طول زمان تغییر شکل یافته  اند 
اتفاقات  از موقعیت  های کنونی، افکار و  و عواملی که 
در  سوگیری  نوع  هر  دارد.  بستگی  می  گیرند،  نشأت 
به  می  پردازند،  اطالعات  ارزیابی  به  افراد  که  روشی 
شکل  می  شود،  تعیین  آن  در  بدن  تصویر  که  روشی 
می  دهد. از نظر شناختی، پریشانی و انزجار از تصویر 
بدن، تجربه  ای از افکار غیرمنطقی، انتظارات غیرواقعی 

و مقایسه  ی اجتماعی اشتباه می باشد. 

دیدگاه اجتماعی - فرهنگی
این نظریه بر این اساس است که چگونگی درک افراد 
تأثیرات  از  ناشی  آنها،  از  دیگران  درک  و  خودشان  از 
در  ارزش  وقتی  مثال  برای  است.  فرهنگی  ارزش  های 
باشد،  گرفته  قرار  فیزیکی  جذابیت  اساس  بر  جامعه 
اهمیت  فیزیکی  جذابیت  به  دیگران  که  همان  گونه 
خویش،  اجتماع  فرهنگ  تأثیر  تحت  فرد  می دهند، 
خواهد  جذاب  بدنی  فیزیک  داشتن  در  را  ارزشمندی 
مطابق  فیزیکی  ویژگی  های  همچنین  جامعه،  دید. 
بودن  الغر  مثال،  برای  می  کند.  تعیین  را  جنسیت  با 
با  را مطابق  اندام عضالنی  و  زنانه  را مطابق جنسیت 

جنسیت مردانه بر می  شمارد.
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نظریه رشدی- تحولی 
این نظریه، اهمیت عوامل رشدی نوجوانی را به   عنوان 
یک دوره زمانی بحرانی که در آن رشد تصویر بدن اتفاق 
می   افتد، بررسی می کند. عواملی که شامل زمان بلوغ، 
سوء  و  کودکی  چاقی  عیب   جویی،  همساالن،  تمسخر 
دختران،  در  دیررس  بلوغ  می   باشد.  جنسی  استفاده 
نارضایتی از بدن و تصویر بدنی منفی، تمایل به کاهش 
مکمل   های  از  استفاده  و  ورزشی  وابستگی   های  وزن، 
غذایی را پیش بینی می   کند اما بلوغ زودرس در پسران 
مرتبط  شدن  عضالنی  برای  روش   هایی  از  استفاده  با 
و  غذایی  مکمل   های  از  استفاده  به  را  آنان  که  است 
تمرین   های ورزشی جهت عضله   سازی ترغیب می   نماید.

نظریه شیلدر
وی یک الگوی سه بُعدی از تصویر بدن ارائه نمود که 
در آن، عالوه بر دو بُعد جامعه   شناختی و فیزیولوژیکی، 
ساختار لیبیدویی نیز  در نظر گرفته شده است. سه 
بُعد مطرح شده توسط وی، بر پایه روان   شناختی تصویر 
لیبیدویی  ساختار  و  بدن  تصویر  جامعه   شناختی  بدن، 
به  بدن  روان   شناختی،  بُعد  در  دارد.  قرار  بدن  تصویر 
ما  و  می   شود  ادراک  مستقل  موجودیت  یک  عنوان 
بُعد  یاد می   گیریم.  فیزیکی  درد  تجربه  از طریق  را  آن 
جامعه   شناختی بدن، به تأثیر غیر قابل انکاری که عقاید 
فرهنگی روی واقعیات احساس شده بدن دارند، اشاره 
دارد. بُعد لیبیدویی، به تجربه بدن به عنوان موضوعی 
مورد عالقه و واقعیت احساس   شده اشاره می   کند که 

این مفهوم ریشه در عقاید روان   تحلیلگری دارد.

نظریه فاصله از خود آرمانی
به   کار  بدن  از  نارضایتی  برای  معیاری  پژوهشگران 
می   برند که عبارت است از مقایسه شکل و اندازه آرمانی 
فرد با برآورد وی از شکل و اندازه فعلی یا واقعی   اش. 
فعلی  بدن  مقایسه  به  افراد  تمایل  ترتیب،  به   همین 
می   توان  را  باشند  داشته  دارند  آرزو  که  بدنی  با  خود 
به عنوان علت نارضایتی از اندازه، شکل و یا ظاهر بدن 
تعبیر کرد. بر طبق نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر 
)1954(، افراد تمایل ذاتی برای ارزیابی خودشان دارند 
را  خود  و  گرفته  نظر  در  خود  برای  استانداردهایی  و 
معرض  در  زنان  می   کنند. خصوصاً  مقایسه  دیگران  با 
مطلوب هستند.  بدنِ  از  رسانه   ای  غیرواقعی  پیام   های 
و  الغری  ایده   آل   های  این  با  را  خود  دائم  زنان  وقتی 
زیبایی مقایسه می   کنند، طبیعی است که ظاهر خود 
را به صورت نامطلوبی ادراک کرده و احساس نارضایتی 

کنند.
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شایع تیرن اختالالت تصویر 
تن به روایت تصویر 

تصویرگری: شیوا رحیم زادگان
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    مواجهه درمانی برای اختالالت خوردن
(Exposure Therapy for Eating Disorders) سحر خوش سرور

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

  معرفی کاتب

مواجهه درمانی یکی از درمان های مؤثر برای اختالالت 
بلک  کارولین  تألیف  کتاب  این  است.   )ED( خوردن 
بکر، نیکالس آر. فارل و گلن والر، انتشارات دانشگاه 
آکسفورد در سال 2020 است که در آن ضمن معرفی 
راهنمای  یک  درمانی،  مواجهه  تجربی  و  نظری  مبانی 
کاربردی برای روان درمانگرانی که در حوزه ی اختالالت 
خوردن فعالیت می کنند، ارائه شده است. در ادامه، به 
چکیده ای از مبانی و درمان برگرفته از این کتاب، اشاره 

گردید. 
اختالالت  بین  توجه  قابل  همپوشانی  به  توجه  با 
خوردن و اختالالت اضطرابی به لحاظ محتوای عالئم، 

مواجهه درمانی گزینه ای مناسب جهت مداخله درمانی 
به  که  عالئمی  و  رفتارها  خوردن،  اختالالت  در  است. 
هستند  آسیب شناختی  طوالنی مدت  در  می رسد  نظر 
)همچون روزه داری، استفراغ عمدی، مصرف ملین ها، 
ورزش های سنگین و غیره(، توسط بیمار حفظ می شوند 
موقت  )کاهش  کارکردی  نتیجه ی  کوتاه مدت،  در  زیرا 
اضطراب( برای بیمار به همراه دارند و به همین دلیل 
به آنها رفتارهای ایمنی گفته می شود. همانطور که در 
شکل زیر می بینید، یک زنجیره از رفتارهای اجتنابی - 
ایمنی توسط بیمار نشان داده می شود. بدین شرح که، 
محرومیت و پرهیز غذایی، گرسنگی را افزایش می دهد 
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که در نهایت، باعث پُرخوری می شود؛ در نتیجه، بیمار 
خوردن  اثرات  کاهش  پاک سازی جهت  ایمنیِ  رفتار  از 
این  با  می کند.  استفاده  خود  اضطراِب  تقلیل  و  غذا 
حال، نگرانی در مورد اینکه آیا عمل پاک سازی اثربخش 
بوده است یا خیر، بر اضطراب بیمار و ترس از افزایش 
و  می افزاید  خوردن  در  کنترل  دادن  دست  از  یا  وزن 
بیمار مجدد به محدودیت غذایی بازگشت می کند و این 

دور باطل، ادامه خواهد یافت.

هدف اصلی در مواجهه درمانی این است که 
بیمار بیاموزد:

او می تواند اضطراب را تا حدی بیشتر از حد انتظار 	 
تحمل کند.

واقعاً 	  موقعیت  یا  محرک  یک  اینکه  از  او  انتظار 
خطرناک است، نادرست است.

که  را  موقعیت هایی  یا  موضوعات  باید  درمانگر  ابتدا 
شناسایی  می کند،  اجتناب  یا  می ترسد  آنها  از  بیمار 
چرب،  غذای  خوردن  معموالً  موضوعات،  این  نماید. 
غذا خوردن در محیط های ناآشنا و غیرقابل پیش بینی 
)همچون امتحان کردن یک رستوران جدید برای افراد 

ارتورکسیک(، شکستن قوانین خشک و طوالنی مدت در 
مورد زمان و نحوه ی غذا خوردن )همچون عدم صرف 
از ساعت 8 شب( و غیره می باشد. درواقع،  بعد  غذا 
درمانگر با همراهی بیمار یک فهرست سلسله مراتبی 
آن،  در  که  می سازد  آنها  شدت  و  بیمار  ترس های  از 
ایجاد  را  اضطراب  سطح  بیشترین  که  محرک هایی 
عنوان  به  می گیرند.  قرار  فهرست  انتهای  در  می کنند، 
مثال، ممکن است بیمار سطح اضطراب50 را برای شیر 
پُرچرب و 100 را برای دسر خامه شکالتی در نظر بگیرد. 
به طور مشترک،  بیمار  و  در مواجهه درمانی، درمانگر 
تکالیف مواجهه را برای مقابله ی سیستماتیک و تدریجی 
با سناریوهای ترسناک و اجتنابی بیمار، به رژیم غذایی 
غذا  کافی  مقدار  مصرف  )همچون  می کنند  اضافه  وی 
برای حفظ یا افزایش وزن، حذف رفتارهای ایمنی، وارد 
کردن غذاهای »ممنوع« به رژیم غذایی بیمار و غیره(.

ترس از افزایش وزن، از دست دادن کنترل بر خوردن 
از  به طور مؤثر  را می توان  و سایر ترس های خوردن 

طریق مواجهه درمانی برطرف کرد:
مواجهه با غذا جهت مقابله با ترس های مربوط به 	 

خوردن
مشخصه ی  یک  خوردن  غذا  و  غذا  از  ناشی  اضطراب 
اصلی اختالالت خوردن است که اغلب ناشی از ترس از 
افزایش وزن یا از دست دادن کنترل روی غذا خوردن 
می باشد. درمانگر باید افکار زیربنایی ترس های بیماران 
را تفکیک نماید. به عنوان مثال، ممکن است یک بیمار 
از پیتزا بترسد زیرا فکر می کند که خوردن پیتزا باعث 
پُرخوری می شود؛ بیمار دوم ممکن است از پیتزا بترسد 
زیرا نگران کالری آن است؛ بیمار سوم ممکن است از 
پیتزا بترسد زیرا نگران است که در حین خوردن آن، 
خفه شود و بیمار چهارم ممکن است از پیتزا بترسد زیرا 
پیتزا از مواد مصنوعی تهیه شده و بنابراین »طبیعی و 
تکالیف  تنظیم  که  بداند  باید  درمانگر  نیست.  سالم« 
متفاوت  بیماران،  این  از  هریک  برای  درمانی  مواجهه 

است.
با 	  مقابله  جهت  آن  بر  تمرکز  و  بدن  با  مواجهه 

ترس های مربوط به تصویر بدن
افراد با اختالالت خوردن، اغلب تصویر بدنی تحریف شده 
دارند و به شدت معتقدند که خوردنِ حتی یک لقمه 

شکل 1: زنجیره ی رفتارهای اجتنابی - ایمنی
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از غذای »ممنوع« باعث باال رفتن وزن آنها می شود و 
این »تفکر جادویی«، یک عامل تداوم اختالالت خوردن 

است که نیازمند بازنگری است.
با 	  مقابله  جهت  پُرخوری  نشانه های  با  مواجهه 

پُرخوری
پُرخوری معموالً متعاقبِ نشانه هایی )همچون بافت و 
بوی غذا، در مکان یا زمانی خاص، در پاسخ به هیجانی 
خاص و غیره(، به وقوع می پیوندد که باید توسط بیمار 

در نهایت، بیمار به کمک درمانگر با ترس هایش مواجه 
شده و تصمیم به اتخاذ رژیم منعطف تر و معقول تری 

می گیرد ...
صورت  به  کتاب  از  معارفه ای  صرفاً  شد،  اشاره  آنچه 

شناسایی و پیشگیری شوند. پُرخوری اغلب در پاسخ به 
محدودیت طوالنی مدت در رژیم غذایی اتفاق می افتد. 
از این رو می توان گفت که یکی از مهمترین روش ها در 
کاهش پُرخوری، تسهیلِ از سرگیریِ مصرف طبیعی مواد 
غذایی در بیماران است. همچنین، تجربه ی هیجانات 
ناخوشایند می تواند راه انداز پُرخوری های هیجانی باشد 
که درمانگر باید باورهای ناکارآمد زیربنایی را در بیمار 

شناسایی و جهت اصالح آنها اقدام نماید.

اجمالی بود. عالقمندان در این کتاب می توانند به طور 
کاربردی با مواجهه درمانی برای اختالالت خوردن آشنا 

شوند.

رویداد
راه انداز

باورهای
یزبرنایی

تجبره ی
هیجان

ُپرخیرو برای 
مقابله با 

هیجان

شکل 2: زنجیره ی خوردن هیجانی



دکتر عباس ابوالقاسمی )استاد دانشگاه گیالن(
عضو سابق هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی نتظیم: حسن طاهری

دیبر انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

مصاحبه با 

آمد.  دنیا  به  ورامین  شهرستان  در   1344 سال  در 
به  آن شهرستان  در  را  متوسطه  و  ابتدائی  تحصیالت 
پایان رسانید و در سال 1367، در مقطع کارشناسی و 
در رشته روان  شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 
فارغ التحصیل شد و مقاطع ارشد و دکتری خود را در 
دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  های 1381-1374 به 
پایان رسانید. عضو سابق هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی، معاونت دانشکده علوم انسانی و مدیر امور 
هیات  فعلی  عضو  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  پژوهشی 
علمی دانشگاه گیالن، پژوهشگر برتر دانشگاه گیالن در 
بخش علوم انسانی )سال  های 1396 و 1397(، استاد 

نمونه دانشگاه گیالن در بخش علوم انسانی )1397(، 
پژوهشگر برگزیده استان گیالن در بخش علوم انسانی 
برتر  درصد  یک  دانشمند   ،)1399 و   1394 )سال  های 
 2016 )سال  های  انسانی  علوم  حوزه  در  اسالم  جهان 
و 2019(، چاپ 268 مقاله علمی - پژوهشی  و چاپ 
61 مقاله التین داخلی و بین المللی، چاپ و ارائه بیش 
و  ملی  همایش  های  و  کنفرانس  ها  در  مقاله   100 از 
عضو  کتاب،   10 از  بیش  ترجمه  و  تألیف  بین  المللی، 
هیات تحریریه  8 مجله  علمی - پژوهشی و  سردبیر 
مجله انگلیسی Modren of Psychology ، بخشی از 

کارنامه علمی درخشان ایشان می  باشد.
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چه شد که رشته روان   شناسی را جهت تحصیل 
در دانشگاه انتخاب کردید؟ آینده   ی این رشته 

را در کشور، چگونه ارزیابی می   کنید؟
به   نام خداوند جان و خرد، گفتگو را آغاز می   کنم. این 
در  پیش،  سال   38 هوای  و  حال  به  مرا  شما  سؤال 
سال  در  دبیرستان  سوم  کالس   برد.  نوجوانی  دوره 
خوب  بسیار  تدریس  و  روان   شناسی   درس   ،1362
آقای سیامنصوری، جرقه عالقه   مندی به این رشته را در 
وجود من زد. از همان ایام بود که مطالب روان   شناسی 
را  مطالعه می   کردم و  در نهایت تصمیم گرفتم که رشته 

روان   شناسی را دنبال کنم. 
مهم  رشته ی  پنج  از  یکی  روان   شناسی،  آنجاکه  از 
به  توجه  با  و  است  جهان  در  دانشگاهی  پرطرفدار  و 
انتشارات  آن،  جدید  و  تخصصی  موجود  گرایش   های 
روان   شناسان  سهم  جهان،  در  معتبر  کتب  و  مجالت 
و  مشاوره   ای  خدمات  نقش  و  جهان  علم  تولید  در 
درمانی آنها در سالمت روانی جامعه، آینده این رشته 
روشن   تر و درخشان   تر خواهد بود. خوشبختانه در ایران 
حوزه   های  در  خوبی  پیشرفت   های  اخیر  سال   های  در 
و  روان   شناختی  خدمات  ارائه  و  پژوهشی  آموزشی، 
مشاره   ای بوجود آمده است.  استقبال مردم، سازمان   ها 
و برنامه   ریزان از روان   شناسی گویای این موضوع هست. 
امیدوارم به کیفیت بخشی در حوزه های مختلف این 
تا   شود  بیشتری  توجه  روان-شناسان  سوی  از  رشته  

مسیر پیشرفت برای این رشته هموارتر گردد.

پژوهش  به  دانشگاه   ها  گرایش  به  توجه  با 
گاهی  متأسفانه  اخیر،  سال   های  در  محوری 
شاهد غفلت دانشجویان از مطالعه و کسب 
می   رود،  بشمار  پژوهش  اساس  که  دانش، 
مالک  دانشجو،  است  ممکن  زیرا  هستیم. 
مقاالتش  تعداد  مبنای  بر  را  خود  ارزیابی 
بازار  راهی  مسیر،  این  در  حتی  و  دهد  قرار 
به  شما  پیشنهاد  شود.  مقاله   نویسی  سیاه 
ایجاد تعادل بین آموزش  دانشجویان، جهت 

و پژوهش چیست؟
در دنیای کنونی، پژوهش اساس توسعه است و افزایش 
مستلزم  کاربردی،  و  بنیادی  پژوهش های  و  ظرفیت 

بستری  فراهم    سازی  و  موجود  منابع  دقیق  شناخت 
است  قرار  اگر  است.  کشور  در  تحول  برای  مناسب 
ابتدا  کند،  دنبال  را  مقاله   نویسی  و  پژوهش  دانشجو 
بایستی اصول آن را به صورت صحیح فرا گیرد.  برای 
تحقق این امر، اساتید بایستی ترغیب شوند تا پژوهش 
را به صورت عملیاتی به دانشجویان  خود آموزش دهند 
دانشجویان  برای  زمینه  این  در  نیز  مناسبی  الگوی  و 
باشند. وقتی مقاله محوری و چاپ مقاله به عنوان یک 
ارزش و  مالک  در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه 
افراطی قرار می   گیرد، باید منتظر تب تند مقاله نویسی 
در کشور بود. اولویت بندی برای پژوهش   ها  و حمایت 
که  بود  خواهد  راهگشا  دلیل،  این  به  پژوهشگر   از  
باعث می   شود هر کس به سلیقه خود و بدون توجه 
به نیاز جامعه عمل نکند. در چنین شرایطی به مقاالت 
به  مقاالت  بایستی توجه ویژه  شود و  شناسنامه   دار 
مستخرج از پایان نامه   ها و طرح   های پژوهشی مصوب 

)نه مقاالت بی اصل و نسب( بهاد داده شود.  

از  سال  یک  از  بیش  گذشت  به  توجه  با 
سالمت  حوزه  فعاالن  نقش  کرونا،  پاندمی 
روان )روان   شناسان و مشاوران( را در زمینه 
آموزش مردم و مقابله مؤثر با بحران، چگونه 

ارزیابی می   کنید؟ 
می   توانند  کرونا  دوران  در  مشاوران  و  روان شناسان 
مقدم   صف  در  آن   ها  که  چرا  کنند،  ایفا  مهمی  نقش 
افراد  به  درمانی  و  مشاوره   ای  خدمات  دهندگان  ارائه 
پیشگیری  و همچنین  کرونا  در معرض  خانواده   های  و 
از پیامدهای ناشی از کووید 19 هستند. در این دوران 
مراقبتی  خود  رفتارهای  آموزش  روان   شناسان،  نقش 
پیامدهای  با   مقابله  برای  روان   شناختی  مهارت   های  و 
 ... و  افسردگی  اضطراب،  ترس،  مانند  کرونا  از  ناشی 
بهتر  ارائه  جهت  در  زیادی  تالش   های  چند  هر  است. 
خدمات روان   شناختی )حضوری و آنالین( در دوران کرونا 
به هموطنان عزیز شده است، اما با برنامه   ریزی دقیق   تر 
می   توان با آموزش   های مناسب، افراد آسیب   پذیر را در 
کرد. همچنین،  واکسینه  روان   شناختی  برابر مشکالت 
تعطیلی مدارس و کاهش رونق کسب و کارها، محدود 
شدن خدمات تفریحی و ورزشی و پیامدهای دیگر ناشی 
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از کرونا، کودکان و نوجوانان و سایر اعضای خانواده   ها 
را حساس   تر کرده است، لذا بر برنامه   های پیشگیرانه 
که  است  شایسته  همچنین،  شود.  تأکید  بیشتر  باید 
مسئوالن بهداشتی و بیمه   ای کشور اقدامات الزم را در 
روان   شناختی  خدمات  دادن  قرار  پوشش  تحت  جهت 
انجام دهند تا در این شرایط، مردم با خیال آسوده   تر 
متقاضی استفاده از خدمات روان-شناختی و مشاوره   ای 

گردند.

غربی  رسانه   های  تبلیغات  ارتباط  به  توجه  با 
و  بدنی  تصویر  از  نگرانی  با  مجازی  فضای  و 
آرمان   های  درونی سازی  جهت  در  تأثیرگذاری 
به  از سوی نوجوانان و جوانان،  مُد و الغری 
ارتقاء  نظر شما، رسانه   های داخلی در جهت 
سالمت روانی و جسمانی این قشر از جامعه، 

چه مسئولیتی دارند؟
جدی  آسیب   شناسی  یک  به  نیاز  ابتدا  می   کنم  تصور 
تاکنون  دارد. همچنین،  زمینه در کشور وجود  این  در 
نیاز   سنجی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است 
نیازهای  از  به درک صحیحی  بتوان  این شرایط  که در 
نوجوانان و جوانان در این ارتباط رسید. در گام بعدی، 
رسانه   های داخلی بایستی در ساخت و ارائه برنامه   های 
خود تجدید نظر نمایند و ضمن تهیه برنامه   های جذاب و 
مفید و متناسب با نیازها، از متخصصان و صاحب   نظران 
روان   شناسی، جامعه      شناسی و .... در این زمینه، بیشتر 
استفاده نمایند. این نکته جای تعمق دارد که علی   رغم 
بودجه   های  صرف  و  متعدد،  داخلی  شبکه   های  وجود 
کالن، چرا مردم به رسانه   های بیگانه روی آورده و به 

الگوبرداری از آن   ها می   پردازند.

برایمان  دانشجویی   تان  دوران  از  خاطره   ای 
تعریف کنید و در پایان اگر سخنی دارید، به 

گوش جان می   شنویم.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  استخدام  از  بعد 
بهشتی، یک مقاله کوتاه مروری تهیه و در سمینار ملی 
روان   پزشکی و روان   شناسی کودک و نوجوان در دانشگاه 
»اضطراب  مورد   در  مقاله  این  کردم.  ارائه  زنجان 
امتحان  و علل آن« بود.  از میان کارهای متعدد ارائه 

شده توسط روان   شناسان و روان   پزشکان بزرگ کشور، 
این مقاله به عنوان مقاله برگزیده اول انتخاب گردید. 
در آن زمان من لیسانس داشتم و این رویداد و طعم  
شیرین آن، زندگی علمی مرا متحول کرد و مرا راهی 

فوق لیسانس و بعد دکتری نمود.
در پایان، توصیه می   کنم که به عنوان یک روان   شناس 
و  در هر شرایطی که هستیم، درست  و  در  هر کجا 
ارائه  هنگام   را   حرفه   ای  اخالق  کنیم.  عمل  اثرگذار 
در  کنیم.  رعایت  پژوهش  انجام  و   حرفه   ای  خدمات 
از نیکی، سالمتی و شادابی برای  انتها، سالی سرشار 
همه دانشجویان، همکاران و روان   شناسان عزیز کشور 

آرزو می   کنم. 

با آرزوی توفیق برای انجمن علمی روان   شناسی دانشگاه 
محقق اردبیلی

عباس ابوالقاسمی



ارتورکسیای عصبی چیست؟
دکتر مرتضی کیرمی

روانپزشک مرکز گنهداری یبماران روان مزمن (سرای احسان کهیرزک)

متوجه     ی  تغذیه،  و  سالمت  حوزه     ی  متخصصان  اخیراً، 
ارتورکسیای  نام  به  ظهور  حال  در  رفتاریِ  اختالل  یک 
در  هنوز  که  شده     اند   )Orthorexia Nervosa( عصبی 
پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 
روانی )DSM-5(، به عنوان اختالل در نظر گرفته نشده 
است. عبارت ارتورکسیای عصبی اولین بار توسط پزشک 
امریکایی استیون براتمن )1997(، به عنوان وابستگی 
به سبک تغذیه     ی سالم و تثبیِت پایدار در آن بکار رفت، 
و ترکیبی از کلمات یونانی »orthós« به معنی صحیح 

یا سالم و »orexsis« به معنی اشتها یا گرسنگی است 
مصرف  به  پاتولوژیک  شدیدِ  تمایل  آن  مشخصه     ی  که 
غذای سالم )ارگانیک و بدون افزودنی( همراه با افکار 
غذایی  رژیم  سالمت  مورد  در  مفرط  نگرانی  و  مزاحم 

است.
نظریات مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه ارتورکسیای 
عصبی زیرمجموعه     ای متمایز از اختالل تغذیه     ی اجتنابی 
- محدودکننده است، در حالیکه در برخی از ویژگی     ها با 
آنورکسیا مشترک می     باشد، یا با اختالل وسواس فکری 
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- عملی همپوشانی دارد. افرادی که مبتال به ارتورکسیای 
عصبی هستند، با دنبال کردن یک رژیم غذایی دقیق 
بر اساس کیفیت غذا )نه کمیت غذا(، وسواسِ سالمت 
غذایی خود را دنبال می     کنند  و نگرانی غیر واقعی در 
مورد انتخاب، تهیه و مصرف مواد غذایی دارند. چنین 
اهمیت  غذا  بودن  به طبیعی  از هر چیز  بیش  فردی، 
می     دهد و هنگام مصرف غذای نامطمئن، احساس رنج 
می     کند و زمان و هزینه     ی قابل توجهی را صرف افکار و 

اعمال مربوط به کیفیت رژیم غذایی می     نماید. 
ارتورکسیای عصبی می     تواند باعث ایجاد محدودیت     های 
درباره     ی  وسواسی  افکار  و  غذایی  رژیم  در  اساسی 
موادغذایی شود؛ بطوری که افراد مبتال به ارتورکسیای 
عصبی به شدت از غذاها یا سبزیجاتی که ممکن است 
غیر     ارگانیک یا حاوی سموم شیمیایی باشند و غذاهای 
چرب با نمک زیاد یا قند زیاد و غیره پرهیز می     کنند. 
همچنین، پیروی از روش     های خاص تهیه     ی غذا )روش 
ظروف  از  استفاده  و  سبزیجات(  برش  برای  خاصی 
فقط  یا  سرامیک  )فقط  غذا  آماده     سازی  جهت  خاصی 
چوب( نیز بخشی از تشریفات وسواسی این افراد است. 
ارتورکسیای  به  مبتال  افراد  که  واقعیت  این  علی     رغم 
عصبی به دنبال تندرستی هستند، چنین رفتاری اغلب 

منجر به تأثیرات منفی قابل توجهی بر کیفیت زندگی 
آنها می     شود؛ چنانچه در موارد شدید، این افراد ترجیح 
خود  به  نامطمئن،  غذای  خوردن  جای  به  می     دهند 
مهمترین  به  غذایی  رژیم  سرانجام،  بدهند.  گرسنگی 
جنبه     ی زندگی آنها تبدیل می     شود و این وسواس غذایی 
با سوء تغذیه، انزوای اجتماعی و پریشانی درون     فردی 

همراه است.
اگرچه محققان شواهد قابل توجهی در مورد آمادگی 
روان     شناختی، ارثی و محیطی در ایجاد اختالالت خوردن 
علل  مورد  در  قطعی  تحقیقات  اما  می     دهند،  ارائه 
زیربنایی ارتورکسیای عصبی وجود ندارد. با این حال، 
ادبیات موجود در این زمینه چندین عامل احتمالی را در 
نظر می     گیرند که یکی از آنها، اجبار برای کنترل کامل 
است که آن را علت اصلی ارتورکسیا می     دانند. برخی 
حل  ترومای  همچون  احتمالی  خطر  عوامل  مطالعات، 
سابقه     ی  پایین،  نفس  عزت  کودکی،  دوران  در  نشده 
خانوادگی سوء مصرف مواد و اختالل افسردگی اساسی 
حالِت  این  موارد،  از  بسیاری  در  و  کرده     اند  بیان  را 
وسواسی به رفتارهای انحرافی که هنجارهای یک سبک 
زندگی سالم را می     شکنند و اختالل در عملکرد فرد را به 

دنبال دارند، منجر می     شود.
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جدول و سرگرمی زنگ تفریح
طراحی جدول: انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

افقی: 
1. آزمون عملی برای سنجش هوش کودکان 5 تا 15 سال؟ از 

اصل لذت پیروی می کند؟

2. اشک غدد؟

3. از نظر هنری موری، نیروی زیست - شیمیایی در مغز که 

توانایی های عقالنی و ادراکی را سازمان می دهد؟

دخیل  عشق  تجربه   در  که  شیمیایی  ماده      ای  میانی  بخش   .4

است؟ منشأ غرایز و تعارضات ناهشیار؟

پاسخ  یک  انجام  احتمال  سائق،  کاهش  نظریه  اساس  بر   .5

آموخته شده در هر زمان معین را ....... واکنش می نامند.

6. طبق نظر کالرک هال، وجود آن به مدت چند ثانیه پس از 

قطع رویداد محرک ادامه می یابد؟

7. مترادف فرزند پروری؟ 

عمودی: 
1. محتویات ناخودآگاه جمعی؟

2. کیستی یا احساس تمایز شخصی؟

هیجانی   ....... را  افراد  میان  احساس،  ناخودآگاه  انتقال   .3

گویند؟

4. پدر معنوی جنبش انسان      گرایی که اصطالح »عقده یونس« 

کار  به  توانایی      هایشان،  مورد  در  افراد  ترسِ  توصیف  را جهت 

برد؟

با ربات که در سال  انسان  ارتباط عاطفی  5. فیلمی در مورد 

2013 با درون مایه ی هوش مصنوعی ساخته شد؟ مفهومی که 

مفهوم  جایگزین  و  انرژی      ها  تمام  منبع  عنوان  به  آن  از  کَتل 

غریزه استفاده کرد؟

6. مکمل یانگ؟ طراح آزمون دیداری - حرکتی برای تشخیص 

آسیب مغزی در کودکان؟
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تکمیل،  از  پس  را  جدول  تصویر  می توانند  عالقمندان 
از  نفر  دو  نمایند.  ارسال  یزر  ایمیل  به   1400/2/15 اتخیر   ات 
از  یکی  در  رایگان  شرکت  امکان  قرعه،  قید  به  عالقمندان 
خواهند  را  روان شناسی  علمی  انجمن  آموزشی  کارگاه های 

داشت.
shiva.rahimzadegan65@gmail.com



دایر ه المعارف روان شناسی 
نتظیم: شیوا رحیم زادگان

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

Reinforcement با Reward تفاوت 

Reward                                                                     )پاداش(
Synonyms: Advantage / award
Reward is an attractive feature of a stimulus that induces an addictive behavior in the individual.

Reinforcement                                                          )تقویت(
Synonyms: strengthener / revival
We need to give students plenty of positive reinforcement.

به  طور کلی، به نظر می  رسد پاداش )reward( و تقویت 
شده  اند.  درک  مترادف  اشتباه،  به   ،)reinforcement(
که  است  رویدادی   ،)reinforcement( کننده  تقویت 
پس از یک رفتار رخ می  دهد و به دلیل تقویت، احتمال 
اگر  اساساً،  می  یابد.  افزایش  آینده  در  رفتار  آن  وقوع 
یا  رود  انتظار  خوشایند  چیزی  رفتاری،  انجام  از  پس 
احتماالً  شخص  باشد،  داشته  لذت  بخش  نتیجه  ی 
دوباره آن رفتار را انجام خواهد داد و این لزوماً جایزه 

یا پاداش )reward( نیست.
مثال  های زیر را در نظر بگیرید: 

را  خود  همسایه  خانه  ی  درب  شما  وقتی  اول:  مثال 
می  کوبید، کسی پاسخگو نیست. با این حال، وقتی زنگ 
خانه را می  زنید، همسایه شما زنگ را جواب می  دهد. 
شما در آینده احتماالً فقط زنگ خانه را خواهید زد. در 
این مثال، همسایه به شما پاداش نداد، فقط رفتار شما 

را تقویت )reinforcement( کرد. 
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مثال دوم: یک کودک صفحه های کتابی جذاب را ورق 
می  زند و نتیجه آن ظاهر شدن تصاویر جدید و رنگی 
است. کودک احتماالً ترغیب به بررسی کتاب می  شود، 
که  جذاب  تصاویر  دلیل  به  بلکه  جایزه؛  دلیل  به    نه 
باعث تقویت ورق زدن و بررسی کتاب تا انتها می  شوند. 

بنابراین، در تقویت کننده، انگیزه درونی ارجح است. 
طبیعی  طور  به  آن  ها  در  تقویت  که  رفتارهایی  زیرا 
اتفاق می  افتد، در طوالنی مدت حفظ می  شوند. اگرچه 
معادل  اما  دارند،  جایگاهی  رفتار  اصالح  در  پاداش  ها 

تقویت نیستند.

منبع:

Matsumoto, D. E. )2009(. The Cambridge dictionary of psychology. Cambridge University Press.



تغذیه ذهن آگاهانه
نتظیم: مائده ساتری نیا

کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد ارومیه

است.  کودکان  و  والدین  تعارض  منبع  اغلب  تغذیه 
بروز  خود  از  دشواری  رفتارهای  کودکان  که  هنگامی 
کرده  مختل  را  خوردن  غذا  است  ممکن  می   دهند، 
سالم  غذاهای  با  آنها  تغذیه   ی  جهت  والدین  تالش  و 
خوردن،  غذا  هنگام  در  ستیزه   جویی  کنند.  پیچیده  را 
رسیدن  فرا  درهنگام  آشفته  رفتار  و  هیجانی  پُرخوری 
در  خوردن  غذا  معمول  رفتارهای  از  غذایی  وعده   های 
را  کودک  سالمت  مراقبان  می   تواند  که  است  کودکان 
در زمان صرف غذا به چالش بکشد )گودمن ، رابرتز و 

موشر-ایزنمن، 2020(.
توسعه  برای  مهمی  دوره   ی  پیش   دبستانی  سال   های 
عادات غذایی مادام العمر است و این زمانی است که 
مادران، معموالً مراقبان اصلی هستند و در شکل   گیری 

خوردن  غذا  و  تغذیه  به  نسبت  فرزندانشان  نگرش 
به  مادرانه  تغذیه  شیوه   های  دارند.  اساسی  نقش 
شکل  برای  والدین  که  می   شود  گفته  استراتژی   هایی 
والدین  می   کنند.  استفاده  خود  کودک  غذای  به  دادن 
کردن  محدود  همچون  کنترل  اعمال  با  است  ممکن 
کودک  دادن  قرار  فشار  تحت  یا  کودک  خوردن  میزان 
هدایت  را  خود  کودکان  تغذیه   ی  بیشتر،  خوردن  برای 
دلیل  به  مادران  تغذیه   ای  کنترل  روش   های  کنند. 
ایجاد  در  کودکان  خود   تنظیمی  توانایی  از  جلوگیری 
شیوه   های غذایی مناسب خود با اضافه وزن، چاقی و 
مداخله در نشانه   های گرسنگی - سیری طبیعی کودکان 
هایکرافت،  اسکوتریس،  )برگمایر،  است  ارتباط  در 

هاینس و هولی، 2015(.
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تغذیه ذهن    آگاهانه یک متغیر والدگری است که کمتر 
و  روان  بهداشت  با  و  است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
به  ذهن    آگاهانه  تغذیه  است.  مرتبط  کودک  سالمت 
حضور ذهنی و عاطفی زیاد مادر یا مراقب، هنگام غذا 
دادن به کودک اشاره دارد. والدینی که هنگام غذا دادن 
به فرزندشان، ذهن    آگاهی باالیی دارند، منجر به سبک 
مفهوم  این  می    شوند.  فرزندشان  در  سالم  غذاخوردن 
توسط میرز به عنوان حضور ذهنی و عاطفی باال هنگام 
تحقیقات  در  میرز  است.  شده  مطرح  کودک،  تغذیه 
خود دریافت که تغذیه آگاهانه، به ذهن    آگاهی عمومی 
باالتر و هوشیاری بیشتر در بین والدین مربوط است. 
طور  به  آگاهانه  تغذیه  که  دریافت  او  این،  بر  عالوه 
در  ذهن    آگاهی  مقیاس  عوامل  تمام  با  توجهی  قابل 
فرزندپروری همچون آگاهی هیجانی فعلی، پذیرش و 
توانایی تنظیم واکنش، ارتباط مثبتی دارد )امیلی، تیلور 
و  افکار  غیرقضاوتی  پذیرش   .)2017 ، ماشر-ایزنمان  و 
احساسات در مورد درخواست کودک برای غذا، افزایش 
از هیجانات  آگاهی لحظه    ای در زمان تغذیه و آگاهی 
ذهن    آگاهانه  تغذیه  استراتژی    های  از  برخی  خود، 

هستند )میرز، 2013(.

پژوهشگران معتقدند مادرانی که میزان باالیی از ذهن 
آگاهی را گزارش می    کنند، استرس و هیجان    های منفی 
کمتری دارند و همین ذهن    آگاهی باال منجر به استفاده 
می    شود  کودکان  تغذیه  هنگام  مناسب  رفتارهای  از 
)امیلی و همکاران، 2017(. به عبارت دیگر، مادری که 
به  بیشتری  آگاهی  دارد،  ذهن    آگاهی  از  باالیی  میزان 
باعث  مسئله  همین  و  داشته  خود  کودک  هیجانات 
می    گردد تا رفتارهای خود را هنگام غذا دادن به کودک 

کنترل نماید )گوویا، کاناوارو و موریا، 2019(.
اغلب  دارند،  ذهن    آگاهانه    تری  تغذیه  که  والدینی 
را  حواس    پرتی  محرک    های  سایر  و  الکترونیکی  وسایل 
از محیط تغذیه    ی کودک حذف می    کنند و این امر باعث 
افزایش توانایی تغذیه ذهن    آگاهانه در کودک می    شود. 
تا  می    کند  کمک  والدین  به  آگاهانه  تغذیه  همچنین، 
توجه بیشتری به رفتارهایی که کودکان در حین تغذیه 
از خود نشان می    دهند همچون آهسته غذا خوردن یا 
کاهش عالقه به غذا ناشی از سیر شدن، نشان دهند 
و تغذیه کودک را بر این اساس اصالح کنند )تامپسون، 

مندز، بورخا، آدیر، زیمر و بنتلی، 2009(.
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آسیب های واقعی در دنیای مجازی
نتظیم: نسترن محمدی

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

»رابطه ی بین فعالیت های متمرکز بر ظاهر در فیس بوک و اینستاگرام با نگرانی از تصویر بدن در زنان جوان«

با  نیوتن-جان و اسالتر )2017(، در مطالعه ای  کوهن، 
هدف بررسی رابطه ی شبکه های اجتماعی با نگرانی های 
تا 29 سال،   18 زنان جوان  در  بدن  تصویر  به  مربوط 
بر  متمرکز  فعالیت های  در  مشارکت  که  دادند  نشان 
ظاهر در شبکه های اجتماعی، با نگرانی های مربوط به 
تصویر بدن در زنان جوان همراه است. اما استفاده ی 
از  نگرانی  به  ارتباطی  اجتماعی،  از شبکه های  عمومی 

تصویر بدن نداشت. 
اشتراک گذاری  به  در  بیشتر  مشارکت  خاص،  طور  به 
حساب های  کردن  دنبال  و  بوک  فیس  در  عکس 
کاربری متمرکز بر ظاهر در اینستاگرام، با درونی سازی 
ایده آل های الغری، الگوهای اجتماعیِ زیبایی و نظارت 

بر بدن همراه بود. 

»تأثیرات استفاده از شبکه  های اجتماعی بر میل به جراحی زیبایی در جوانان«

والکر، کروم  هوبر، دایان و فرنهام )2019(، در مطالعه  ای 
به بررسی نقش شبکه  های اجتماعی بر تمایل جوانان 
به جراحی زیبایی پرداختند. آنان با هدف بررسی اینکه 
زیبایی  جراحی  های  تصاویر  معرض  در  گرفتن  قرار  آیا 

صورت، میل به جراحی زیبایی را در زنان جوان افزایش 
می  دهد یا خیر، 118 نفر از زنان جوان 18 تا 29 سال، 
وارد  را  بودند  مجازی  شبکه  های  فعال  کاربران  از  که 
دو  به  آزمایش،  روز  در  آزمودنی  ها  کردند.  پژوهش 
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مشاوران،  روان  شناسان،  والدین،  برای  یافته  ها  این 
سیاست  گذاران و غیره، جهت درک چگونگی تأثیر عادات 
اینترنتی، به ویژه استفاده از رسانه  های اجتماعی، روی 
این  روانی-اجتماعی  انگیزه  های  شناسایی  و   جوانان 
پدیده، مؤثر است. در ادامه، به نمونه  ای از آسیب  های 

 )N  =  59( آن ها  از  گروه  یک  و  شدند  تقسیم  دسته 
در معرض تصاویری از جراحی  های زیبایی و گروه دیگر 
)N = 59( در معرض تصاویر سفر قرار گرفتند. سپس، 
به  تمایلشان  و  خود  ظاهر  از  گروه  دو  رضایت  میزان 

جراحی  های زیبایی ثبت شد.
تصاویر  معرض  در  گرفتن  قرار  که  داد  نشان  نتایج 

مجازی اشاره می  شود. 
فاطمه خویشوند ملقب به سحر تبر )متولد 1380( یک 
 1398 مهر  اواسط  که  است  اینستاگرامی  اینفلوئنسر 
در  او  بازداشت شد.  تهران  ارشاد  به دستور دادسرای 
معروف  آرزوی  همیشه  که  داشت  اظهار  مصاحبه  ها 
شدن داشته است و عالقه اش به شخصیت امیلی در 
باعث  برتون  تیم  ساخته  ی  مرده«  »عروس  پویانمایی 
و  فراوان  گریم های  جراحی،  عمل های  با  که  شده 
فتوشاپ عکس ها، خودش را شبیه او کند و با انتشار 
مجازی،  فضای  در  نامتعارف  عکس  های  و  فیلم  ها 

طرفداران زیادی پیدا نماید.

تمایل  بودند،  گرفته  قرار  زیبایی  تحت عمل  که  زنانی 
داد،  قرار  تأثیر  تحت  را  زیبایی  جراحی  به  جوان  زنان 
به  ویژه برای آزمودنی  هایی که زمان قابل توجهی را در 
شبکه  های اجتماعی صرف می  کردند، اکانت  های زیادی 
را فالو می  کردند و از ظاهر خود رضایت کمتری داشتند. 

منابع: 
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اختالل هویت تمامیت بدن
Body Integrity Identity Disorder )BIID(

نتظیم: میرم عزتی بابی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

برای برخی از افراد، تمایل بشری به تمامیت و بی نقصی 
تنها با نقص عضو ارضاء می شود. یکی از عجیب ترین 
هستند،  روبه   رو  آن  با  روان-شناسان  که  بیماری هایی 
که  اختالل  این  است.  بدن«  تمامیت  »اختالل هویت 
یک  می   شود،  نامیده  نیز  عضو  قطع  هویت  اختالل 
روانی است و در آن فرد احساس می   کند که  اختالل 
اگر عضوی از اعضای بدنش قطع شود، زندگی شادتری 
مصمم  آنقدر  راه  این  در  مبتال  افراد  داشت.  خواهد 
هستند که اعضای بدن خود را مثله می   کنند یا به سراغ 
جراحان می   روند تا یکی از اندام   هایشان را قطع کنند. 
همچون کسی که مبتال به مالل جنسیتی است و تمایل 

به تغییر جنسیت دارد، افراد مبتال به  BIIDنیز تمایل 
مبادله  ناقص  عضو  یک  با  را  خود  بدن  اعضای  دارند 
کنند؛ به همین دلیل، به این اختالل، »مالل یکپارچگی 
بدن« )Body Integrity Dysphoria( نیز گفته می   شود. 
مبتالیان به این اختالل با بخشی از بدن خود، مانند یک 
عضو مشخص، احساس راحتی نمی کنند و یقین دارند 
که قطع یا معلول   سازی آن عضو، ناراحتی آنها را رفع 
خواهد کرد. در برخی شرایط افراد مبتال به روش های 
قطع  جز  چاره ای  که  می آورند  رو  خطرناکی  و  خشن 
عضو نیست. به عنوان مثال ممکن است که فرد مبتال 
به حدی پاهای خود را منجمد کند که هنگام مراجعه 
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مالحظات درمانی
 BIID به  مبتالیان  اندام  قطع  برای  پزشکی  مالحظات 
صاحبنظران  از  برخی  است.  برانگیز  بحث  بسیار 
معتقدند بیمارانی که بعد از دوره   ی روان   درمانی یا دارو 
حمایت  عضو  قطع  برای  باید  نیافتند،  بهبود  درمانی 
قطع  عضو  برگشت   ناپذیری  به  دیگر  برخی  اما  شوند. 
هستند.  جراحی  عمل  مخالف  و  دارند  تأکید  شده 

روان   درمانی شناختی - رفتاری و مصرف ضد افسردگی   ها 
از درمان   های رایج هستند. همچنین، امروزه اثربخشی 
از  شدید  انواع  درمان  در  مغز  مغناطیسی  تحریک 
نشان  می   کند،  مقاومت  درمان  برابر  در  که  افسردگی 
 BIID داده شده است. لذا، محققان امیدوارند در درمان

نیز قادر به استفاده از این روش باشند.

نداشته  عضو  قطع  جز  چاره ای  پزشک  بیمارستان،  به 
باشد. این افراد ممکن است نسبت به معلولین شدیداً 
تنهایی  در  یا  میان جمع  در  و  کنند  احساس حسادت 
وانمود کنند که معلول هستند. آنها عموماً از افکار خود 
احساس خجالت کرده و سعی می کنند تا افکار خود را 

از دیگران مخفی نگه دارند.

سبب شناسی
طبیعی  حسی  بازخورد  دارای  افراد  این  که  حالی  در 
مورد  اندام  در  ادراکی(  حس  و  لمس  بینایی،  )مانند 
نظر هستند، اما احساس می-کنند که آن اندام از نظر 
تصویر بدنی، زائد و اضافی است و برداشتن آن اندام 
یا حداقل از بین بردن توانایی   های عملکردی آن، باعث 
احساس کامل شدن در آنها می   شود، زیرا در آن صورت 

بدن فیزیکی و خارجی با تصویر بدنی که درونی است، 
از آن است که  ناشی  این موضوع  هماهنگ می   شود. 
تصویری که شخص از بدن خود در ذهن دارد،  با شرایط 

فیزیکی واقعی اش تفاوت دارد.
 BIID همچنین، مطالعات انجام شده در افراد مبتال به
ماده خاکستری  افراد  این  داد که  پای چپ، نشان  در 
دارند  فوقانی  آهیانه  لوب  راست  در سمت  را  کمتری 
و میزان ماده خاکستریِ از دست رفته با قدرت تمایل 

بیماران به برداشتن پای آنها ارتباط داشت.
این اختالل، اغلب قبل از بلوغ بروز می   کند و در مردان 
شیوع بیشتری نسبت به زنان دارد. همچنین، بیشتر 
فوقانی  اندام   های  به  نسبت  تحتانی  اندام   های  در 

گزارش می   شود.
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اختالل هویت تمامیت بدن
 Body Integrity Identity Disorder

مالل یکپارچگی بدن
Body Integrity Dysphoria نام دیگر

تمایل به معلولیت و قطع عضو، ناراحتی از داشتن اندام توانمند عالئم

12-8 سال سن تقریبی شروع

ارتباط با فردی دچار قطع عضو در بین اطرافیان در دوران کودکی عوامل خطر

درمان شناختی - رفتاری روان درمانی

داروهای ضد افسردگی دارو درمانی
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رویدادهای مهم علمی فرهنگی اخیر
نتظیم:  صغری باقرپور

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ثبت نام اولین دانشجوی خارجی شهریه پرداز در این دانشگاه خبر داد.

اعتباریابی آزمون ها، پروتکل های درمانی و مرز صالحیت حرفه ای روان شناسان و مشاوران در دستور کار 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از ثبت نام 
اولین دانشجوی خارجی شهریه پرداز در این دانشگاه خبر داد و گفت: "این دانشجو اهل نیجریه است و در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته مشاوره در دانشگاه محقق اردبیلی تحصیل خواهد کرد".

نظام  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رئیس  حاتمی  محمد  دکتر  مشاوره،  و  روان شناسی 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در مراسم انعقاد 
فناوری های  و  علوم  توسعه  تفاهم نامه همکاری ستاد 
با  شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اعتبارسازی  از  مشاوره،  و  روان شناسی  نظام  سازمان 
آزمون های روانی و پروتکل های روانی با همکاری ستاد 

علوم شناختی خبر داد.   
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شورای اندیشه    ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان نظام روان    شناسی و مشاوره تشکیل گردید.

سوگند 800 مشاوره خانواده در آئین تحلیف مشاوران خانواده  قوه قضائیه

نظام  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
روان    شناسی و مشاوره، روز سه شنبه مورخ 99/11/21، 
شورای اندیشه    ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان نظام 
روان    شناسی و مشاوره متشکل از مشاورین سازمان، 
تشکیل  کارشناس  اشخاص  و  دستگاه    ها  نمایندگان 
جاری  روان  سالمت  مسائل  جلسه،  این  در  گردید. 
مداخله  کمیته    های  سامان    دهی  کرونا،  پسا  و  کشور 
در بحران سازمان و ارائه راهکار به مسئولین و ارائه 
کرونا  پسا  مسائل  پیشگیری  برای  کاربردی  طرح    های 

مورد بررسی قرار گرفت. تدوین بولتن پسا کرونا به دبیرخانه شورا از مصوبات این جلسه بود.

مراسم تحلیف مشاوران  خانواده مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور حجت 
االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه     ای معاون اول قوه قضائیه، دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز 
وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به صورت ویدئو کنفرانس در تاریخ 99/12/5 در سراسر 
کشور برگزار شد. دکتر علی بهادری جهرمی در آئین تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه، گفت: »حوزه مشاوره 
پیش از طالق، بسیار سخت تر از سایر اقسام مشاوره است؛ چرا که خانواده در این مرحله در حال از بین رفتن 
است؛ لذا باید حوزه مشاوره را برای صیانت از نهاد خانواده به عقب برگردانیم و مشاوره قبل از ازدواج یا نهایتاً 
بعد از ازدواج را ترویج نماییم. زوجین باید یاد بگیرند چگونه باهم زنگی کنند و چگونه ساختن با یکدیگر را نیز 

باید مشاوران به آنها آموزش دهند«.
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آئین تحلیف حضوری گروه مشاوران خانواده قوه قضائیه استان تهران در تاریخ 99/12/16 با حضور دکتر محمد 
باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آقای محمد جواد حشمتی رئیس کُل دادگستری 
استان تهران و دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در 

سالن دادگستری استان تهران برگزار شد.
قابل ذکر است که نخستین دوره برگزاری آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه در خرداد ماه 1398 با 
حضور بیش از یازده هزار نفر داوطلب در سه رشته مشاوره روان     شناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات 
مددکاری اجتماعی برگزار شد که در نهایت، 800 نفر با قبولی در آزمون سراسری، مصاحبه حضوری و گزینش، 

موفق به اخذ پروانه شدند و در اسفند ماه 1399 با ادای سوگند، آغاز به کار کردند. 

سی و نهمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

برندگان سیمرغ های سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر

آیین  آنالین،  خبر  خبرگزاری  گزارش  به 
اختتامیه سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
وزیر  صالحی  سیدعباس  حضور  با  فجر 
حناچی  پرویز  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
رئیس  انتظامی  حسین  و  تهران  شهردار 
کرونا  که  روزگاری  در  سینمایی،  سازمان 
با  است،  کرده  عوض  را  چیز  همه  شکل 
اهدای جایزه بهترین فیلم به »یدو« برگزار 

شد. 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم: یدو
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران: ابلق
سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی: تک تیرانداز



تحریک دیداری - شنیداری 
Audio-Visual Entrainment

نتظیم: میرم پرنیان خوی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

عملکرد بهینه    ی مغز و ذهن برای سالمت روان، امری 
مغزی  مناطق  در  اختالل  متأسفانه،  است.  ضروری 
جمله،  از  گوناگونی  دالیل  به  است  ممکن  معین، 
زمینه    های ژنتیکی نامطلوب، تغییرات هورمونی دوران 
رشد، تغذیه    ی نامناسب، بیماری، ترومای مغزی، وقایع 
امروزه  آید. خوشبختانه،  وجود  به   ... و  زندگی  منفی 
فناوری    های ارزان قیمت تحریک الکتریکی مغز، با کاربرد 
تکنولوژی    های  این  از  یکی  دارد.  وجود  مؤثر  و  آسان 
 )AVE( شنیداری   – دیداری  تحریک  دستگاه  تحریک، 

است )سایور، 2015(. 
تولید  با  که  است  روشی  شنیداری،  دیداری-  تحریک 
پالس    های نور و صدا در فرکانس های مشخص به طور 
الگوهای  سمت  به  را  مغزی  امواج  ایمن،  و  تدریجی 
خلق،  بهبود  برای  آن  از  و  می کند  هدایت  مشخصی 

همچنین  و  آرامی  تن  افزایش  خواب،  الگوهای  بهبود 
افزایش عملکرد ذهن استفاده می شود. نحوه تأثیر آن 
بدین صورت است که جریان خون داخل مغز را افزایش 
داده و باعث افزایش سوخت و ساز گلوگز می    گردد که 
تحریک  می    بخشد.  بهبود  را  نورون    ها  امر عملکرد  این 
دیداری - شنیداری با استفاده از افزایش جریان خون 
مغزی، افزایش سطح انتقال دهنده    های عصبی خاص 
و با استفاده از بهنجارسازی فعالیت EEG، تأثیر مهمی 
دارد.  ذهن  مغز/  کارکرد  بهنجارسازی  و  تثبیت  بر 
از  زیادی  تعداد  ویژه در مورد  به  ثابت شده است که 
اختالالت مرتبط با بدکارکردی سیستم عصبی مرکزی و 
خودمختار، یک درمان بی    خطر و مقرون به صرفه است 

)سایور و کولورا، 2017(. 
تمام اطالعات حسی به جز بویایی، باید از طریق تاالموس 
دسترسی  مغز  مناطق  سایر  به  بتوانند  تا  کنند  عبور 
همه    ی  لمسی،  و  دیداری  صوتی،  تحریک  کنند.  پیدا 
پتانسیل    های موجود در تاالموس را تحریک می    کند و 
 AVE می    شود.  شناخته  مغزی  موج  تحریک  عنوان  به 
روش تحریک ِصرف با استفاده از پالس    های نور و صدا 
 LED است. نور پالسی از طریق یک عینک با آرایه    ای از
های چشمک زن که در داخل آنها نصب شده است، به 
کاربر ارائه می    گردد. صدای پالسی از طریق یک جفت 
گوشی ارائه می-گردد. برای اینکه تحریک صورت گیرد، 
یک محرک تکراری با بسامد مناسب و قدرت کافی برای 
 ،AVE تحریک تاالموس، باید ارائه شود. انتقال انرژی از
سلول    های شبکیه چشم و مژک    های حساس به فشار 
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را در حلزون گوش، تحریک می    کند. مسیرهای عصبی 
به  را  فراخوانده شده  پتانسیل    های  و گوش،  از چشم 
الکتریکی  فعالیت  آنجا،  در  می    کنند.  منتقل  تاالموس 
تحریک شده، درون تاالموس تقویت می    شود و از طریق 
حلقه    ی قشر مغز – تاالموس، در سایر مناطق لیمبیک و 
قشرهای مغزی، توزیع می    شود )سایور، 2015(. این یک 
حلقه بین قشر مغز و تاالموس است که ریتم آلفا در 
حدود 10 هرتز در طی استراحت نورونی، ایجاد می    کند 
)دموس، 2005(. در واقع، تحریک دیداری – شنیداری، 
پاسخ الکتریکی مداوم مغز در رابطه با بسامد محرک    ها 
همراه با نمایش ریاضی شکل موج محرک است )کولورا 

و سایور، 2009(. 

کاربرد
دستگاهی که جریان پالس نور و صدای تحریک کننده 
یکپارچه    سازی  دیجیتال  دستگاه  می    دهد،  تحویل  را 

که  آنجایی  از  می    شود.  نامیده   DAVID یا  صدا  و  نور 
دارند،  طبیعی  غیر  مغزی  موج  اثر  بیماری    ها،  اغلب 
دستگاه DAVID می    تواند به درمان استرس، اضطراب، 
افسردگی، بی    خوابی، تروما، اختالالت توجه و نواقص 
پژوهش    های  در   .)2015 )سایور،  کند  کمک  شناختی، 
برای  روش  این  که  است  شده  داده  نشان  مختلفی 
بهبود اختالل خلقی فصلی، بهبود تمرکز و حافظه در 
درمان  دانشجویان،  در  نگرانی  کاهش  دانشجویان، 
نقص توجه / بیش فعالی و اختالالت رفتاری، بازیافتن 
کنترل حرکتی پس از اتساع عروقی )آنوریسم(، درمان 
افسردگی، درمان آلزایمر، بهبود عملکرد مغز و حافظه 
اضطراب  کاهش  مزمن،  درد  کاهش  مسن،  افراد  در 
اختالل  درمان  دندانپزشکی،  خدمات  دریافت  طی  در 
از جنگ  بازگشته  از سانحه در سربازان  استرس پس 
کولورا،  و  )سایور  است  مؤثر  بهبود مشکالت خواب  و 

 .)2017
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گزارش فعالیت های انجمن در  نیم سال دوم سال تحصیلی 00-99
نتظیم: سحر شهبازی

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

انجمن علمی روان شناسی یک انجمن علمی - فرهنگی است که با همت و کوشش اساتید، دانشجویان و اعضای 
فعال خود زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری به فعالیت علمی و فرهنگی در سطح کشور می پردازد.

عملکرد انجمن علمی روان شناسی در نیم سال دوم تحصیلی 99-00 به شرح ذیل می باشد:

سطح برگزاریسخنران/ سخنرانانعنوان برنامه

پرسشنامه  کشوری  آنالین  کارگاه 
MMPI-2 چند وجهی مینه سوتا

کشوریدکتر سجاد بشرپور

کارگاه آنالین کشوری مشاوره پیش 
از ازدواج

کشوریدکتر اسماعیل صدری

روان شناسی  ملی  همایش  اولین 
بالینی کودک و نوجوان

کشوری-
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سطح برگزاریسخنران/ سخنرانانعنوان نشست و سمینار

 سمینار آنالین قدرت از جنس یک 
بانو

کشوریاساتید گروه روان شناسی

دانشگاهی-پرسش و پاسخ آنالین
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آثار برگزیده و راه یافته انجمن علمی روان شناسی به سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

انتخاب حسن طاهری، دبیر انجمن علمی روان      شناسی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان:

دبیر دانشکده علوم تربیتی و روان      شناسی دانشگاه محقق اردبیلی	 
دبیر شورای مرکزی انجمن های علمی - دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی	 
عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن      های علمی - دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی	 
دبیر کمیته پژوهش اتحادیه انجمن      های علمی - دانشجویی روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی	 



چهارشنبه خاتون 
زردی تو از من، سرخی من از تو

نتظیم: سارا محمودی و زهرا درگاهی

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه محقق اردیبلی

از پرشورترین رسوم مقدماتی نوروز  چهارشنبه سوری 
در اقصی نقاط ایران است که آتش، مهم ترین عنصر آن 
به شمار می رود و نامش نیز از شعله های آتش گرفته 
شده است. هرچند که امروزه استفاده از مواد آتش زا 
و انفجاری، این جشن را به مراسمی پُرمخاطره تبدیل 
کرده است که صدمات جسمی و حتی مرگ افراد را در 
پی دارد. این جشن مختص به هیچ مذهب یا قومیتی 
در  غیره،  و  مسیحی  زرتشتی،  مسلمان،  از  و  نیست 

به  از نسلی  را  باستانی شرکت کرده و آن  این جشن 
در کشورهای  این مراسم  منتقل می کنند.  دیگر  نسل 
دیگری همچون جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه 
نیز  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  توسط  همچنین  و 
جشن گرفته می شود. برای آشنایی بیشتر با چهارشنبه 
سوری، تاریخچه و آداب  و رسوم آن با این مقاله همراه 

شوید.
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ریشه و واژه       شناسی 
در شاهنامه فردوسی اشاره       هایی در بزم چهارشنبه       ای 
در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن 

این آئین است.

ستاره شمر گفت بهرام را
که در چارشنبه مزن گام را

اگر زین به پیچی گزند آیدت
همه کار ناسودمند آیدت ...

برخی پژوهشگران، واژه »سور« در ترکیب چهارشنبه 
سوری را به معنای جشن می       دانند، در حالی که، دیگر 
پژوهشگران سور را به معنای سرخ می       دانند )مانند گل 
از سرخ  نشانه       ای  را  آن  و  قرمز(  به معنای گل  سوری 
بودن آتش، یا سرخی و سالمتی فرد در نظر می       گیرند. 
هَمَْسپَتْمَدَم  گاهنبارِ  در  ریشه  چهارشنبه سوری 
زرتشتیان و نیز جشن نزول فروهرها دارد که شش روز 

پیش از فرارسیدن نوروز برگزار می شد. 
جشن آتش در واقع پیش درآمد جشن نوروز است که 
است.  طبیعت  تازه شدن  و  بهار  رسیدن  دهنده  نوید 
بازمانده  روز،  این  در  آتش  برافروختن  که  فرض  این 
و  بام       هاست  بر  افروزی  آتش  با  نو  اعالن سال  سنت 
پریدن از آتش، یادمان عبور سیاوش از آتش است نیز، 
مطرح بوده است. البته از موبدان زرتشتی نقل است 

که زرتشتیان پریدن از روی آتش را زشت می       دانند.
مناسبت  به  سوری  چهارشنبه  که  است  شده  گفته   
بزرگداشت یاد قیام مختار ثقفی به خون خواهی امام 
حسین )ع( در ۶۶ هجری در کوفه بوده است که در روز 
چهارشنبه ای آغاز گردید و برای اعالن این قیام، یاران 
مختار بر پشت بام های خانه های خود آتش افروختند. 
همچنین، گزارش شده است که ابومسلم خراسانی نیز 
برای آغاز قیامش در خراسان، به پیروانش دستور داده 
بود تا بر پشت بام هایشان آتش روشن کنند. از سوی 
دیگر، نقل است که هرمزد یکم، شاهنشاه ساسانی، 
با  را  شهر  مهم  مکان       های  نوروز،  در  بود  داده  دستور 
افروختن آتش پاکیزه کنند، زیرا معتقد بود که عناصر 

ناسالم در هوا وجود دارند.

می        آید:  سوری  چهارشنبه  روز  در  که  بانویی 
چهارشنبه خاتون

نام  به  زیبایی  وهمی  بانوی  به  دیلم  و  گیل  مردم 
چهارشنبه خاتون اعتقاد دارند و می        گویند این زن داخل 
آب یا در چاه زندگی می        کند و از سرنوشت همه چیز و 
همه کس آگاه است. اگر کسی در نیمه شب چهارشنبه 
از سرگذشت  باخبر شدن  به قصد  و  نیت کند  سوری 
خود، سر و گردنش را وارد دهانه چاه نماید و چندین 
بار چهارشنبه خاتون را به نام بخواند، خاتون از شخصی 
که او را خوانده می        خواهد تا گیسویش را بگیرد و او را 
جرأت  و  باشد  پاک  اگر شخص  بکشد.  بیرون  چاه  از 
کند و به خواست خاتون عمل نماید، آرزویش برآورده 
چهارشنبه  بترسد،  یا  و  نباشد  پاک  اگر  ولی  می        شود، 
خاتون از چاه درآمده و سیلی محکمی به او می        زند و 
چهارشنبه  دیدار  برای  زنان  همچنین،  می        شود.  پنهان 
و  می        روبند  را  خانه        ها  او،  از  خواهی  حاجت  و  خاتون 
از آلودگی و پلیدی پاک می        کنند و در چهارگوشه خانه 
خانه  به  خاتون  که  معتقدند  زیرا  می        سوزانند،  اسپند 
های کثیف و آلوده نمی        آید و اهل خانه را از نعمت و 

برکت دیدار خود بی        بهره می        گذارد. 
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برخی آئین         های اضافه: 
رسم های  از  یکی  گره گشایی:  و  فال گوشی 
نیت  جوان  دختران  آن  در  که  است  چهارشنبه سوری 
می کنند، پشت دیواری می ایستند و به سخن رهگذران 
گوش فرا می دهند و سپس با تفسیر این سخنان پاسخ 

نیت خود را می گیرند.
سوری  چهارشنبه  شب  در  ایرانیان  شکنی:  کوزه 
به زیر  برده،  خانه  بام  باالی  را  کهنه  سفالی  کوزه های 
افکنده و آن ها را می شکستند و کوزه نویی را جایگزین 
می ساختند که این رسم اکنون نیز در برخی از مناطق 
باورند که در طول سال  این  بر  و  ایران معمول است 
با  که  می گردد  متراکم  کوزه  در  بد  قضاهای  و  بالها 

شکستن کوزه، آن بالها دور خواهد شد.
قاشق زنی: در این رسم دختران و پسران جوان، چادری 
بر سر و روی خود می         کشند تا شناخته نشوند و به در 

خانه دوستان و همسایگان خود می         روند. صاحب         خانه 
از صدای قاشق         هایی که به کاسه         ها می         خورد به در خانه 
آمده و به کاسه         های آنان آجیل مشکل گشای چهارشنبه 

سوری، شیرینی، شکالت، نقل و پول می         ریزد.
آجیل مشگل گشای چهارشنبه سوری: در گذشته، پس 
از پایان آتش افروزی، خانواده و خویشاوندان گرد هم 
می آمدند و آخرین دانه های نباتی مانند تخم هندوانه، 
و  گندم  نخود،  بادام،  فندق،  پسته،  خربزه،  و  کدو 
بود،  مانده  باقی  زمستان  ذخیره  از  که  را  شاهدانه 
می کردند  تبرک  نمک  با  و  داده  بو  مقدس  آتش  روی 
از  هر کس  که  بودند  باور  این  بر  آنان  می خوردند.  و 
این آجیل بخورد، نسبت به دیگران مهربان تر می گردد 
اصطالح  امروزه،  می شود.  دور  وی  از  حسد  و  کینه  و 
نمک گیر شدن یا نان و نمک کسی را خوردن و در حق 
وی خیانت نکردن، از همین باور سرچشمه گرفته است.
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علل روانی- اجتماعی شایع         تیرن اختالالت خوردن: مطالعه مریرو

فاطمه زارع شاهی1 و مینا میرزایی1
1.دانشجوی کارشناسی روان         شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

دریافت مقاله: 99/10/11
پذیرش مقاله: 99/10/28

چکیده
شمار  به  روانی  شایع  اختالالت  از  یكی  خوردن  اختالالت 
می         رود كه باعث ایجاد مشكالت فراوان در سالمت جسمی و 
عملكرد روانی و كیفیت زندگی می         شود. با این وجود، کمتر 
مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه         ی حاضر، پس از 
بررسی  به  خوردن،  اختالالت  اصلی         ترین  تعریف  بر  مروری 

عوامل روان         شناختی - اجتماعی در آن پرداخته شده است.

 - روان         شناختی  عوامل  خوردن،  اختالالت  واژه         ها:  کلید 
اجتماعی

Abstract
Eating disorders are common psychological disor-
ders that disturb physical and mental health as well 
as quality of life. However, it has been less studied. 
In the present study, after reviewing the definition of 
the main eating disorders, the role of socio-psycho-
logical factors in eating disorders has been investi-
gated.

Keywords: eating disorders, socio-psychological fac-
tors

مقدمه
دهه         های  در  که  روانی  شایع  نسبتاً  اختالالت  از  یکی 
اخیر شیوع یافته و تعداد زیادی از افراد، به         ویژه دختران 
جوان را تحت تأثیر قرار داده، اختالالت خوردن است. 
روان         پزشکی  اختالالت  از  دسته         ای  خوردن  اختالالت 

آشفتگی  آن         ها  اصلی  و  بارز  خصوصیت  که  هستند 
که  بوده  تغذیه         ای  متعادل  رفتارهای  خوردن  به         هم  و 
نابهنجاری         های بارزی در افکار و تصورات فرد نسبت به 
غذاها و خویشتن، به         خصوص وزن بدن به         وجود می         آورد 
]1[.  اختالالت خوردن سندرم         هایی هستند که در آن         ها، 
تغییر شناختی مربوط به غذا، وزن بدن و الگوهای غلط 
خوردن می         تواند منجر به عوارض تهدید کننده         ی زندگی 
در  که  اختالالتی   .]2[ پزشکی شود  و  تغذیه         ای  نظر  از 
گرفته         اند  قرار  خوراک  و  خورد  اختالالت  جزو   5-DSM
عبارتند از اختالل هرزه         خواری، اختالل نشخوار، اختالل 
عصبی،  اشتهایی  بی  غذایی،  محدودیت  اجتناب/ 
اختالل  و  بی         رویه  پرخوری  اختالل  عصبی،  پراشتهایی 
خورد و خوراک ناشناخته ]3[. این دست از بیماری         ها 
عوارض تغذیه         ای و روانی متعددی داشته و زمینه         ساز 
 .]4[ می         شوند  افسردگی  و  اضطراب  چون  مشکالتی 
اختالالت خوردن، اختالالت پیچیده         ای هستند که ریشه 
در مسائل روانی، اجتماعی و فرهنگی دارند. پژوهش         ها 
عوامل بسیاری از جمله عوامل  اجتماعی ، فرهنگی و 
روان         شناختی را در ایجاد و تداوم اختالل خوردن مؤثر 
می         دانند ]5[. شایع         ترین اختالالت خوردن عبارتند از بی 

اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختالل پرخوری. 
پرخوری  اختالل  این  اصلی  مشخصه  عصبی:  پرخوری 
از  از آن است. پرخوری عبارت است  پاکسازی پس  و 
بازه  یک  در  که  غذا  طبیعی  غیر  و  زیاد  خوردن حجم 
بر غذا  با احساس عدم کنترل  زمانی مشخص همراه 
اختالل،  این  در  زمانی می باشد.  آن مقطع  خوردن در 
که  دهد  می  رخ  پرخوری  از  پس  جبرانی  رفتارهای 
ممکن است شامل استفراغ عمدی، روزه         داری یا ورزش 
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شدید باشد. بیماران مبتال به پر اشتهایی عصبی اغلب 
طوالنی  زمان های  و  می خورند  غذا  نامنظم  فواصل  در 
روزه          داری سبب ایجاد احساس وسوسه شدید به غذا و 

به تبع آن دوره های پرخوری و پاکسازی می شود.
اختالل،  این  اصلی  مشخصه  عصبی:  اشتهایی  بی 
رشدی  مرحله  یک  وزن         گیری طی  عدم  یا  وزن  کاهش 
است که منجر به میانگین وزنی می         گردد که 15 درصد 
یا بیشتر، زیر وزن مناسب برای قد، سن و جنس فرد 
ذهنی  تصویر  و  وزن  افزایش  از  شدید  ترس  باشد. 
مختل از بدن از ویژگی         های دیگر این اختالل است. بی 
اشتهایی عصبی سندرومی است که سه ویژگی اصلی 
دارد: 1( گرسنگی خود خواسته به مقدار زیاد 2( اشتیاق 
از چاقی 3(  ترس مرضی  یا  بودن  برای گرسنه  مداوم 
وجود عوامل و نشانه های فیزیکی ناشی از بی غذایی.
از  زیادی  مقدار  بلع  شامل  پرخوری  پرخوری:  اختالل 
غذا به طور نامعمول و احساس فقدان كنترل در طول 
در  بار  دو  حداقل  میزان  به  كه  است،  خوردن  دوره         ی 

هفته و به مدت شش ماه رخ دهد ]3[.

روش 
بررسی حاضر، مرور پژوهش         های پیشین صورت گرفته 

در داخل کشور بود. با انتخاب دوره زمانی 1390 تا 1399 
 Eating( مقاله         هایی با کلید واژه های اختالالت خوردن
Disorders(، عوامل اجتماعی اختالالت خوردن، عوامل 
عصبی  بی         اشتهایی  خوردن،  اختالالت  روان         شناختی 
 Bulimia( عصبی  پرخوری   ،)Anorexia Nervosa(
 )Binge eating disorder( و اختالل پرخوری )Nervosa
 SID, irandoc, ensani, magiran, پایگاه         های  در 
به  ورود  معیارهای  شدند.  جستجو   science direct
اختالالت  به  موضوع   )1 از:  بودند  عبارت  مرور  فرآیند 
خوردن و انواع آن مرتبط باشد. 2( از ابزارهای تشخیص 
استاندارد برای سنجش و ارزیابی استفاده شده باشد. 
تعریف شده  عملیاتی  به صورت  اختالالت خوردن   )3
باشد. 4( پژوهش         ها عوامل اجتماعی یا روان         شناختی 
معیارهای  باشند.  کرده  بررسی  را  خوردن  اختالالت 
خروج از فرآیند مرور نیز عبارت بودند از: 1( پرداختن 
و  روان         شناختی  یا  اجتماعی  عوامل  جز  به  عواملی  به 
2( روش پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی و مداخالت 

از  باشد.  خوردن  اختالالت  برای  غیردارویی  و  دارویی 
میان 12 مقاله گردآوری شده، پس از حذف مقاله های 
نامرتبط، 7 مقاله بر اساس طرح مطالعه، عوامل مرتبط 

و اهداف، انتخاب شدند. 

یافته         ها 
روان         شناختی شایع         ترین  و  اجتماعی  با علل  ارتباط  در 

اختالالت خوردن، بر اساس کارکردها و عوامل خطر و 

بر اساس مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، 
9 مقوله مجزا شناسایی شد که در ادامه هر یک از این 

مقوله         ها تشریح می         شوند.

عوامل اجتماعی دخیل در اختالالت خوردن:
در  غرق  جهانی  در  امروز  افراد  جمعی:  رسانه های 
با  رسانه های جمعی  می         کنند.  رشد  رسانه های جمعی 
از  خاص  نمونه         های  تبلیغاتی،  الگوهای  از  گیری  بهره 
موضوع  این  و  می         کنند  تبلیغ  را  قبول  قابل  اندام         های 
دغدغه و توجه زیادی را برای افراد در خصوص تصور 
از بدن و اندام مطلوب به وجود می         آورد. از پیامد         ها و 
نتایج این دغدغه و توجه زیاد، اختالالت خوردن است. 
همچون  رسانه هایی  بر  تمرکز  با  بسیاری  محققان 
مجالت، رسانه         های غربی، تبلیغات ماهواره         ای و فضای 
مجازی به این نتیجه رسیده         اند که آنها استانداردهای 

اجتماعی الغری را تأیید می         کنند ]6[.
روابط  موجود،  مطالعات  طبق  خانوادگی:  روابط 
و  بدن  از  نارضایی  ظهور  بر  می         توانند  نیز  خانوادگی 
می         توانند  والدین  بگذارند.  تأثیر  خوردن  اختالالت 
مشكالت عاطفی را به كودكانشان انتقال دهند که این 
مسئله می         تواند زمینه         ساز اختالالت خوردن در فرزندان 
دارند  وزنی  نگرانی         های  که  والدینی  همچنین،  باشد. 
ممکن است به یک الگوی مؤثر قوی بر کودکان جهت 

درگیری ذهنی در رفتارهای مشابه تبدیل شوند ]7[.
تأثیر همساالن: از عوامل قابل توجه دیگر در توضیح 
بی اشتهایی عصبی و رژیم          های شدید غذایی می         توان 
دریافته         اند  را در نظر گرفت. محققان  تأثیر همساالن 
دختران نوجوانی که دوستانشان رژیم غذایی می         گیرند، 
انجام  را  رفتارهایی  چنین  که  دارند  بیشتری  احتمال 
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برای  همساالن  سوی  از  شده  دریافت  فشار  و  دهند 
عصبی  اشتهایی  بی  با  الغری  ایده         آل         های  با  انطباق 

مرتبط است ]6[.
اجتماعی،  فرایند مقایسه  در  افراد  اجتماعی:  مقایسه 
)مانند  خود  ایده آل  و  مرجع  الگوهای  با  را  خود  بدن 
تالش  و  می         کنند  مقایسه  و...(  مُدل         ها  هنرپیشه         ها، 
دارند بدن خود را به الگوی بدنی آنها نزدیک کنند ]6[.

عوامل روان         شناختی اختالالت خوردن:
اختالالت  با  مرتبط  عوامل  از  دیگر  یکی  بدنی:  تصویر 
خوردن، نگرانی از تصویر بدنی است. تصویر بدنی به 
معنای ارزیابی شناختی و رفتاری فرد از اندازه، زیبایی، 
ظاهر، عملکرد، تناسب و سالم بودن بخش         های مختلف 
بدن می         باشد. تصویر تن از دو بخش ادراکی و احساسی 
تشکیل شده است. بخش ادراکی شامل ارزیابی فرد از 
در  فرد  نگرش  شامل  احساسی  بخش  و  بدن،  اندازه 
مورد شکل بدن و اندام         ها می         باشد ]8[. تصورات مثبت 
است.  تأثیرگذار  خوردن  اختالالت  بر  بدن  از  منفی  و 
معناداری  و  مثبت  رابطه         ی  از  حاکی  پژوهش         ها  نتایج 
بین نگرانی از تصویر بدنی با اختالالت خوردن می         باشند 

.]9[
خودکارآمدی  که  داد  نشان  مطالعات  خودکارآمدی: 
در  و  است  وزن  کاهش  کننده  پیش         بینی  شاخص 
طراحی  وزن  کاهش  منظور  به  که  برنامه         هایی  جریان 
و اجرا می شوند، افزایش می         یابد، مانع از افزایش وزن 
مجدد می         شود و انگیزه و پایبندی به رفتار را افزایش 
پرخور،  افراد  داد که  پژوهش         ها نشان  نتایج  می دهد. 
کارآمدی کمتری در زمینه         ی خوردن دارند؛ به نحوی که 
به  کنند.  برای خود مدیریت  را  نمی         توانند مصرف غذا 
طور کُلی به         نظر می         رسد که خودکارآمدی عامل مهمی 
است که باید در برنامه آموزش و مشاوره         های تغذیه         ای 

کاهش وزن مورد توجه قرار گیرد ]10[.
سازمان  مجموعه  شخصیت  شخصیتی:  ویژگی         های 
و  ثابت  نسبتاً  از خصوصیات  متشکل  واحدی  و  یافته 
دیگر  افراد  از  را  فرد  یک  مجموع  در  که  است  بادوام 
استفاده  با  شخصیت  نظریه های  می کند.  متمایز 
روانی   - زیستی  دیدگاه         های  و  صفت  دیدگاه         های  از 
مؤثری  و  حساس  نقش  شخصیت،  که  می کنند  بیان 

 .]8[ دارد  روان         شناختی  منفی  و  مثبت  ویژگی         های  در 
رفتاری  اختالالت  به  بیشتری  گرایش  شامگاهی  افراد 
افراد  این  دارند.  عصبی  اشتهایی  پر  همچون  مختلف 
معموالً در وعده های غذایی خود دچار مشکل هستند، 
زیرا آنها صبح         ها خیلی دیر از خواب بیدار می شوند و 
وعده صبحانه و ناهار آنها ادغام شده و در مصرف غذا 
بسیار سازمان نایافته عمل می         کنند و چون شب         ها تا 
پرخوری         های  به  است  ممکن  بیدار هستند،  وقت  دیر 
شبانه بپردازند ]11[. همچنین، ارتباط مثبت و معنادار 
داده  نشان  خوردن  اختالالت  و  روان         رنجورخویی  میان 

شده است ]12[.
پیش         بینی  عوامل  عمده          ترین  از  مقابله ای:  سبک 
کننده         ی اختالالت خوردن، سبک مقابله با فشار روانی 
است. به گونه          ای که افراد تالش می          کنند برای مقابله با 
فشار روانی، نوعی سبک مقابله انتخاب کنند. انتخاب 
تعارض  به جای حل  ناسازگارانه  مقابله          ای  راهبردهای 
گردد.  خوردن  اختالالت  انواع  بروز  به  منجر  می          تواند 
و  استرس  میان  کننده  تعدیل  نقش  مقابله ای  سبک 
اختالل پرخوری دارد و افراد با سبک مقابله         ای هیجان 
هیجانات  با  مقابله  برای  خوردن  از  است  ممکن  مدار 

منفی استفاده کنند ]10[.
باعث  که  است  خلقی  نارسایی  نوعی  خلقی:  ناگویی 
ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم 
صحیح  شناسایی  در  افراد  این  و  می شود  هیجانات 
هیجانات از چهره دیگران مشکل دارند و ظرفیت آنها 
برای همدردی با حاالت هیجانی دیگران محدود است. 
ناگویی خلقی دارای دو جنبه شناختی )به معنای ناتوانی 
در شناسایی، فهم و تفسیر احساسات( و عاطفی )به 
معنای ناتوانی در پاسخگویی و ابراز احساسات( است. 
همچنین، افراد مبتال به ناگویی خلقی تهییج         های بدنی 
نابهنجار را بزرگ می         کنند، نشانه         های بدنی انگیختگی 
هیجانی را بد تفسیر می          کنند و درماندگی هیجانی را 
از طریق شکایت های بدنی نشان می         دهند. در نهایت، 
تحریکی  رفتارهای خود  به وسیله  آنها تالش می         کنند 
را  خود  هیجانات  گرفتن،  رژیم  همچون  انطباقی  غیر 
تنظیم کنند. این راهبردها به منظور سازمان دادن به 

عواطف خود بکار برده می         شوند ]8[. 

بحث و نتیجه         گیری
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اختالالت خوردن طی سال         های اخیر مورد توجه زیادی 
روان         شناختی  و  اجتماعی  عوامل  است.  گرفته  قرار 
نقش مهمی در اختالالت خوردن دارند. لذا، مطالعه         ی 
پیشین  پژوهش         های  نتایج  بر  مروری  هدف  با  حاضر 
در  دخیل  روان-شناختی  و  اجتماعی  عوامل  مورد  در 
اختالالت خوردن انجام شد و از بین عوامل اجتماعی 
روابط  به رسانه         های جمعی،  روان         شناختی، می         توان  و 
خانوادگی، همساالن، مقایسه اجتماعی، تصویر بدنی، 
خودکارآمدی، ویژگی         های شخصیتی، سبک مقابله         ای و 

ناگویی خلقی اشاره کرد.
اجتماعی  عوامل  که  بُعدی  چند  مدلی  گرفتن  نظر  در 
می         گیرد،  نظر  در  همزمان  طور  به  را  روان         شناختی  و 
می         تواند قدرت پیش         بینی کنندگی بیشتری از اختالالت 
اختالالت  اهمیت  به  توجه  با  باشد.  داشته  خوردن 
به  را  آینده  نسل  تربیت  که  زنان  در  ویژه  به  خوردن 
عهده دارند و نوجوانان که آینده کشور را رقم می         زنند، 
توجه به عوامل اجتماعی و روان         شناختی، و بر اساس 
آنها طراحی برنامه         های پیشگیری و درمانی برای کاهش 

اختالالت خوردن پیشنهاد می         شود. 
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