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 چکیده

 و یمجاز یفضا به ادیاعت نیب رابطه یبررس منظور به پژوهش نیا مقدمه:
 دختر آموزان دانش در یدلسوز خود یلیتعد نقش با خوردن مشکالت

 .باشد یم یهمبستگ نوع از پژوهش نیا روش :روش  .است شده انجام
 دوازدهم و ازدهمی مقطع دختر آموزان دانش پژوهش نیا یآمار جامعه

 از استفاده با نفر 148 ها آن نیب از که باشند یم نوشهر شهرستان متوسطه
 یها پرسشنامه و شدند انتخاب یا خوشه روش به مورگان و یکرجس جدول

 یها شبکه به ادیاعت پرسشنامه رس،یاسکو و کاگان یاجبار خوردن اسیمق
 و رائس یدلسوز خود اسیمق مدت کوتاه فرم و لیموبا بر یمبتن یاجتماع
 و نیانگیم مانند یفیتوص یها شاخص از .نمودند لیتکم را انهمکار

 آزمون یبرا ریمس لیتحل از و ها داده لیوتحل هیتجز یبرا استاندارد انحراف
 میرمستقیغ اثر است داده نشان یآمار جینتا :ها یافته .شد  استفاده ها هیفرض

 است، دار یمعن یمجاز یفضا به ادیاعت واسطه به خوردن مشکالت
 و مثبت یدلسوز خود واسطه به خوردن مشکالت میرمستقیغ اثر نیچنهم
 در یدلسوز خود نتایج، به توجه با :گیری نتیجه .است دار یمعن زین یمنف

 یکنندگ لیتعد نقش خوردن مشکالت و یمجاز یفضا به ادیاعت نیب رابطه
 .دارد

 

 خود ،یمجاز یفضا به ادیاعت خوردن، مشکالت کلیدی: واژگان
 .یدلسوز

 
 

 

Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the 

Relationship between cyberspace Addiction and eating problems 

whit The Moderating Role of Self-Compassion in secondary 

school students. Method: The method of this research is 

correlational. The statistical population of this study is the eleventh 

and twelfth grade female students of Nowshahr city, from which 

148 people were selected using the Krejcie and Morgan table by 

cluster sampling and They completed Kagan and Squires 

Compulsive Eating Scale, Addiction to Mobile-Based Social 

Networks questionnaire and Raes et al. Self-Compassion Scale 

Short Form. Findings: Descriptive indices such as mean and 

standard deviation were used for path analysis. Statistical results 

have shown that the indirect effect of eating problems due to 

cyberspace addiction is significant, also the indirect effect of 

eating problems due to positive and negative self-compassion is 

significant. Conclusion: The results showed that self-compassion 

has a moderating role in the relationship between cyberspace 

addiction and eating problems. 

 

Keywords: Cyberspace Addiction, Eating Problems, Self-

Compassion. 
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 مقدمه

 در عمدتاً که پزشکی روان شایع اختالالت از یکی

 مشاهده افراد در جوانی و نوجوانی دوران ابتدای

زاده  )ابراهیماست  1خوردن لاختال شود، می

 خوردن اختالل. (1396موسوی و همکاران، 

 حتی و تغذیه و بهداشت متخصصان موردتوجه

 در اشکال باعث و است قرارگرفته درمانگران

 و لین مک) شود می روانی و جسمی سالمت

 معنای به خوردن اختالل (.2016 ،2پاکستون

 که است وزن و تغذیه درباره فزاینده ذهنی اشتغال

 و ای تغذیه متعادل رفتار خوردن هم بر باعث

 وزن و خود غذا، به نسبت منفی تصورات و افکار

 این(. 1398 بزرگی، دشت و جابری پور) گردد می

 مشخص خوردن با مرتبط رفتارهای با اختالل

 و غذا جذب مصرف، در تغییر به منجر و شود می

 گردد می عملکرد و سالمت توجه قابل آسیب

 با اختالل این(. 2018 همکاران، و 3میتاس)

 متعادل رفتارهای شدن مختل خصوصیات

 و غذا نسبت افکار در بارز اختالل و ای تغذیه

 شامل ها آن ترین معمول و شود می مشخص خود

 و اشتهایی بی پرخوری، نشخوار، خواری، هرزه

)نجار نصب و دشت  است عصبی پراشتهایی

 برای بحرانی رهدو یک (. نوجوانی1398بزرگی، 

 رفتارهای زیرا باشد، می سالم خوردن رفتار ارتقای

 این در بزرگسالی ثابت دوره یک برای خوردن

 ،4ها شله) شود می برقرار و گذاری پایه زمانی دوره

 در تر سریع تکامل و رشد دلیل به درواقع(. 2014

 نیازهای دوران، دیگر به نسبت نوجوانی دوران

                                                           
1 Eating Disorder 

2 McLean & Paxton 

3 Smith 

4 Sholeha 

 برای دوران این در مغذی دموا مصرف و ای تغذیه

 و روستایی) باشد می مهم سالمتی و تکامل و رشد

 توسعه، درحال کشورهای در (.2014 همکاران،

 غربی اجتماعی، تحوالت فرهنگی، انتقال و تغذیه

 معرض در گرفتن قرار خانوادگی، محیط شدن،

 سازی، اجتماعی و جهانی و جمعی های رسانه

 در ویژه به ذاییغ رفتارهای و نگرش در همگی

 دارند بسزایی تأثیر نوجوانان و جوانان بین

 .(2015 همکاران، و 5آلپاسالن)

 اجتماعی های شبکه و هوشمند های تلفن توسعه

 آموزان دانش بین در را 6اینترنت به اعتیاد میزان

 است داده افزایش چشمگیری طور به

 و 8وادهر ؛2019 همکاران، و 7رزگونجوک)

 ها، پژوهش برخی اساس بر. (2019 همکاران،

 طورمعمول به سال 19 تا 13 سنی محدوده

 موزیک کامپیوتری، های بازی از استفاده واسطه به

 استفاده متقاضیان بیشترین جدید، دوستان یافتن و

 نوجوان نسل خاطر همین به و هستند اینترنت از

 و مظفری) اند نامیده نیز شبکه نسل را امروزی

 مقطعی مطالعات از سیاریب (.1398 همکاران،

 به منجر تواند می اینترنت به که اعتیاد اند داده نشان

 شدن طوالنی غذایی، رژیم نامنظم عادات

 تحرک عدم اینترنت، در شده صرف زمان مدت

 مصرف افزایش و خواب کوتاه زمان مدت جسمی،

 و 9سیکا سیت تی) شود دخانیات و الکل

 . این(2010 همکاران، و 10کیم ؛2011 همکاران،

                                                           
5 Alpaslan 

6 Internet Addiction 

7 Rozgonjuk 

8 Vadher 
9 Tsitsika 

10 Kim 
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 تأثیر کاربر رفتار بر مستقیم طور به اعتیاد نوع

 داده  از دست را خودکنترلی که جایی تا گذارد می

 عوامل این. یابد می افزایش او گری تکانش و

 اینترنت به ناخودآگاه کاربر شود می باعث اغلب

 به اعتیاد (.2019 ،1دوگان و بوران)شود  وصل

 از روزافزون استفاده. 1 عنوان به عموماً اینترنت

 کنترل صورت به و ریزی برنامه از بیشتر اینترنت

 منفی احساسات معرض در گرفتن قرار. 2 نشده

 هنگام در بودن عصبی و ازحد بیش تنش مانند

 کار، های فعالیت تدریجی کاهش. 3 و محرومیت

تعریف  معتاد، شخص خانوادگی زندگی و مدرسه

 اوقات اهیگ اینترنت، به اعتیاد. است شده 

 به اعتیاد مانند رفتاری اعتیاد الگوهای موازات به

 گرفته نظر در خرید و غذا سکس، قماربازی،

 از بسیاری(. 2018 همکاران، و 2یلدریم) شود می

 اینترنت به اعتیاد که اند داده نشان مقطعی مطالعات

 در زندگی شیوه با مرتبط عامل چندین با

 همکاران، و 3جاوائید)است همراه نوجوانان

 به اعتیاد (.2018 ،4ازدمیر و کاهرامان ؛2019

 5بوزکورت) چاقی و بدنی فعالیت عدم با اینترنت

 ،(2016 همکاران، و 6الیاسیک ؛2018 همکاران، و

 همکاران، و بوزکورت) پزشکی روان اختالالت

 اختالالت و( 2015 همکاران، و 7بورنای ؛2013

 ؛2017 ن،همکارا و 8آیوزاج) است مرتبط خوردن

؛ زیرا وصل شدن (2013 همکاران، و 9رودگرز

                                                           
1 Buran  & Dogan 

2 Yildirim 

3 Javaeed 

4 Kahraman & Özdemir 

5 Bozkurt 

6 Eliacik 

7 Burnay 

8 Ivezaj 

9 Rodgers 

کند  پذیری را تشویق می مکرر به اینترنت، تحریک

 این، بر (. عالوه2018)بوزکورت و همکاران، 

( فود فست اغلب) خانه در غذا سفارش امکان

 کاربر زمانی را که صرف تا شود می باعث

شود را به اینترنت و وصل شدن به  می وپز پخت

دهد. این احتمال بروز اختالالت  اختصاص شبکه

مختلف خوردن غذا ازجمله از دست دادن کنترل 

های غذایی و پرخوری را افزایش  خوردن و رژیم

و  11؛ سید2017و همکاران،  10می دهد )اوود

 های شبکه از مکرر استفاده ( و2018همکاران، 

 مشهور افراد از پیروی امکان و اجتماعی

 ،...( و زن و مرد بازیگران ها، مدل تأثیرگذاران،)

، 12گذارد )چایی می تأثیر خود از فرد درک بر

 اتفاق اجتماعی مقایسه طریق از امر این. (2018

 تأثیر کاربر عاطفی روحیه بر تواند می که افتد می

 این (.2018و همکاران،  13دی ورایس) بگذارد

 های شبکه در بانفوذ افراد به بودن شبیه به تمایل

 خوردن اختالالت بروز در تواند می اجتماعی

 تأثیر غذایی تمایالت و عصبی پرخوری ازجمله

؛ 2017و همکاران،  14)انتوئنگابارومیج بگذارد

 (.2015و همکاران،  15والسکوز

 که است داده نشان همچنین مطالعات دیگر نیز

 اعتیادهای سایر خطر اینترنت، به اعتیاد وجود

 خطر ناسیش آسیب و پرخوری مانند رفتاری

 ،16گریفیتز و کوس) دهد می افزایش را احتمالی

( 2017) 17کوه و تانگ توسط مطالعه یک(. 2011

                                                           
10 Oved 

11 Said 

12 Chae 
13 de Vries 

14 Ntwengabarumije 

15 Velasquez 

16 Kuss & Griffiths 

17 Tang & Koh 
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 های شبکه به اعتیاد که داد نشان همچنین

 اعتیاد مانند دیگری رفتاری اعتیادهای اجتماعی،

 و تانگ) دهد می افزایش را خرید و غذایی مواد به

 (.2017 کوه،

در اعتیاد به اینترنت و مؤثر  یکی از متغیرهای 

باشد. خود  می 1اختالل خوردن، خود دلسوزی

 ریغ و مهربانانه یبرخورد تواند می دلسوزی

 نقاط مورد در ویژه به خود، به نسبت یقضاوت

 خود قیطر از. شود فیتعر شده، درک ضعف

 اجتناب ضعف نقاط نیا در تأمل از ،دلسوزی

 با و میمال و دلسوزانه ینگرش با بلکه ،شود نمی

 خود، یشخص یازهاین برآوردن و ییشناسا هدف

 کی برخورد نحوه مانند) شود می برخورد آن با

 2پریاسچ( )یمشابه طیشرا نیچن در خوب دوست

(، خود 2015) 3ازنظر نف(. 2020 همکاران، و

دلسوزی شامل سه مؤلفه دوقطبی است: مهربانی 

، 5در مقابل قضاوت نسبت به خود 4با خود

در  8، ذهن آگاهی7در مقابل انزوا 6شترکانسانیت م

. مؤلفه اول مستلزم 9مقابل همانندسازی افراطی

های  جای قضاوت گرمی و مالطفت با خود به

گیرانه نسبت به خود است. مؤلفه دوم بر  سخت

عنوان بخشی از  پذیرفتن مشکالت زندگی به

ها اشاره دارد که این  های مشترک انسان تجربه

افتد.  افراد خاصی اتفاق نمیمشکالت فقط برای 

مؤلفه سوم آگاهی از افکار و احساسات دردناک 

                                                           
1 Self-Compassion 

2 Schnepper 

3 Neff 

4 Self- kindness 

5 Self-Judgment 

6 Common Humanity 

7 Isolation 

8 Mindfulness 

9 Over-identification 

هاست  جای جذب شدن کامل در آن به

)همانندسازی افراطی( )شریفی ساکی و همکاران، 

 گرفتن نظر در بدون (. خود دلسوزی،1398

 صورت به فرد زندگی در مثبت یا منفی شرایط

 اینکه از ظرن صرف مثال برای. ماند می باقی پایدار

 پیدا وزن اضافه یا بدهد دست از را وزنش فرد

 رخ دیگری اتفاق هر یا باشد، شاغل یا بیکار کند،

 ثابت خود با ارتباط در خود دلسوزی دهد،

 و هولتام (.2015 همکاران، و 10آلبرتسون) ماند می

 که دادند نشان پژوهشی در ،(2014) 11دیک

 گرفتند باالیی نمره یدلسوز خود در که افرادی

 .داشتند خوردن اختالل رفتارهای به کمتری تمایل

 در ،(2016) همکاران و 12همچنین، برایون

 دلسوزی خود که دادند نشان خود پژوهش

 اختالل برابر در مؤثری عامل عنوان به تواند می

 همکاران و 13سرپل های یافته .کند عمل خوردن

 خود شرایط در افراد که دهد می نشان نیز (2020)

 کمتری کالری توجهی قابل میزان به دلسوزی،

 به که افرادی گفت میتوان .کنند می مصرف

 دلسوزی خود احتماالً باشند، داشته اعتیاد اینترنت

 اساس بر کنند. بهعالوه، می گزارش را کمتری

 برای افراد دلسوزی، بر متمرکز درمان نظریه

 دردناک هیجانات و احساسات تجربه از جلوگیری

 احساس با مقابله برای نیز و منفی رافکا و

 گرایش اعتیادآور رفتارهای سمت به شکست

 گسترش با دلسوزی خود(. 2003 نف،) یابند می

 هنگام به خود به نسبت قضاوت عدم و مهربانی

 که کند می کمک افراد به مشکل، با شدن رو روبه

                                                           
10 Albertson 

11 Holtham & Dyck 

12 Braun 

13 Serpell 
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 و بپذیرند را خود ناخوشایند عاطفی حاالت

 مسئولیت که کنند می ویقتش را ها آن طور همین

 و بپذیرند را خود روانی و احساسی های وضعیت

 دیگر آگاهانه، توجه و پذیرش حالت به رسیدن با

 و نژاد شهابی) نیاورند روی اعتیادآور رفتارهای به

 . (1396 همکاران،

تر ذکر آن رفت،  طور که پیش همان بنابراین

محققان علوم رفتاری، رابطه اعتیاد به فضای 

جازی و اختالل خوردن با یکدیگر و همچنین م

نقش خود دلسوزی با هرکدام از این متغیرها را 

اند، اما  صورت مستقل مورد کاوش قرار داده به

تعامل میان این سه عامل با یکدیگر و نیز بررسی 

عنوان یک متغیر تعدیل گر  نقش خود دلسوزی به

بین اعتیاد به اینترنت و اختالل خوردن تاکنون 

موردتوجه محققان نبوده است. این در حالی است 

که با عنایت به ارتباطات نظری و منطقی هر یک 

توان در رابطه با پیوند  از این عوامل با یکدیگر، می

شان با یکدیگر مطالعه نمود و در این  احتمالی

حوزه شکاف مطالعاتی وجود دارد؛ لذا پژوهش 

فضای  حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به

مجازی و مشکالت خوردن با نقش تعدیلی خود 

 .شود دلسوزی انجام می

 

 روش

روش پژوهش حاضر، توصیفی، از نوع همبستگی 

 به شاغل دختر آموزان دانش کلیه آماری و جامعه

تحصیل در پایه یازدهم و دوازدهم متوسطه 

بودند که  1399 تحصیلی سال در شهرستان نوشهر

 بر پژوهش انجام ود. جهتنفر ب 250ها  تعداد آن

 و کرجسی جدول طبق بر آموزان، دانش روی

 انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر 148 مورگان

ای  گیری خوشه گیری، نمونه روش نمونه .شدند

از میان مدارس دخترانه شهر  صورت که بدین بود.

 این از هرکدام نوشهر دو مدرسه انتخاب شد. از

 دو و یازدهم مقطع در کالس دو مدرسه دو

 از سپس. شد انتخاب دوازدهم مقطع در کالس

 دختر آموز دانش 37 تعداد کالس دو این

 درمجموع که شد انتخاب ساده تصادفی صورت به

 جهت آموز دانش 74 تعداد مدرسه هر از

 درنهایت. شدند انتخاب پرسشنامه به پاسخگویی

 این آموزان دانش از نفر 148 بین پرسشنامه

مالک های ورود به مطالعه  .شد توزیع مدارس

 هیپاحاضر عبارت بودند از: جنسیت دختر، 

، تمایل به شرکت در متوسطه دوازدهم و ازدهمی

پژوهش. مالک های خروج از پژوهش نیز عبارت 

 بودند از:  عدم تمایل به شرکت در پژوهش و

 تر.  های تحصیلی پایین پایه

ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل 

 وارد ذیل بودند:م

 1اسکویرس و کاگان اجباری خوردن مقیاس

(CES :)و کاگان توسط اجباری خوردن مقیاس 

 از که است شده ساخته 1984 سال در اسکویرس

 سنجش منظور به که است شده تشکیل گویه 8

. رود می کار به کنترل غیرقابل و اجباری خوردن

 یگذار نمره ای درجه پنج مقیاس با ها گزینه همه

 برای متفاوتی های بندی طبقه اما شوند می

 در که حروفی. دارد وجود گوناگون های گزینه

 به ذیل شرح به است شده استفاده بندی درجه

 ،4:د ،3:ج ،2:ب ،1:الف: )شود می تبدیل اعداد

                                                           
1 Kagan   & Squires 
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 اجباری خوردن مقیاس کاگان پژوهش در(. 5:ه

 خوبی نسبتاً درونی همسانی 75/0 آلفای ضریب با

 به مربوط مطالعات در ابتدا، در مقیاس ینا. دارد

 آموزان دانش در خوردن اختالالت شیوع

 ابزار این. گرفت قرار دبیرستانی مورداستفاده

 با افراد عنوان تحت افراد، بین که را هایی تفاوت

 خوردن الگوی با افراد طبیعی، خوردن الگوی

 بیمارگونه، خوردن الگوی با افراد و مرزی

 روایی. کرد بینی پیش را بودند هشد  بندی طبقه

 با آن همبستگی طریق از ابزار این همزمان

 حمایت مورد( سرکشی) تمرد و داری خویشتن

 (.1398گرفت )سعیدی نژاد،  قرار

 بر مبتنی اجتماعی یها شبکه به اعتیاد پرسشنامه

این پرسشنامه توسط خواجه احمدی،  موبایل:

ی سنج نروا( طراحی و 1395پوالدی و بحرینی )

گویه دارد و ابعاد  23شده است. پرسشنامه 

-9 سؤاالتعامل عملکرد فردی ) 4پرسشنامه در 

خودکنترلی  (،10-15 سؤاالتزمان ) (، مدیریت1

 سؤاالتاجتماعی ) روابط و (16-19 سؤاالت)

گردید.  یبند دسته 470/57 توان با (،23-19

 یا نهیگز پنج طیف اساس بر پرسشنامهسؤاالت 

 شده ی( طراحمخالفکامالً  تا موافقکامالً ) لیکرت

 92/0 کرونباخ آلفای ضریب درونی پایایی .است

 به محتوی روایی نسبت و شاخص. محاسبه شد

 .شد محاسبه 86/0و  95/0 ترتیب

رائس و  :(SCS-SFپرسشنامه خود دلسوزی )

 خود( فرم کوتاه مقیاس 2011) 1همکاران

هدف گویه است، با  12را که شامل  یدلسوز

تر با ساختار عاملی مشابه با  ایجاد ابزاری کوتاه

                                                           
1 Raes 

های آن را در  سؤالی، تدوین و ویژگی 26فرم 

جمعیت آلمانی بررسی کردند. این پرسشنامه سه 

مؤلفه دوقطبی را در شش زیرمقیاس مهربانی با 

خود/ خود قضاوت گری، اشتراکات انسانی/ انزوا 

ی ریگ اندازهو ذهن آگاهی/ همانندسازی افراطی 

 5)تقریباً هرگز( تا  1از  ها نهیگزکند. طیف  می

شود. رائس و  گذاری می )تقریباً همیشه( نمره

( در مطالعه خود، همسانی درونی 2011همکاران )

گزارش کردند. هرکدام از  86/0این فرم کوتاه را 

زیرمقیاس ها دارای همسانی درونی خوبی از 

یی زماباز آاست. همچنین ضریب  81/0تا  75/0

گزارش کردند. در  71/0آن را به فاصله پنج ماه 

( عالوه بر 1392مطالعه سبزه آرای لنگرودی )

بررسی ساختار عاملی مقیاس در نمونه ایرانی، 

گزارش شد. در  68/0آلفای کرونباخ فرم کوتاه 

پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی با استفاده از 

برای کل آزمون به  63/0روش آلفای کرونباخ 

 دست آمد.

های  آوری اطالعات ابتدا هماهنگی برای جمع

نوشهر جهت  شهرستان وپرورش آموزش الزم با

اجرای پژوهش در مدارس موردنظر صورت 

گرفت. پس از توضیح اهداف پژوهش برای افراد، 

تأکید بر رازداری و داوطلبانه بودن حضور در 

آموزانی که  در اختیار دانش ها پژوهش، پرسشنامه

ل به حضور در پژوهش داشتند، قرار گرفت و تمای

ها خواسته شد با دقت سؤاالت را خوانده و  از آن

های  ها را تکمیل نمایند. در پایان، داده پرسشنامه

 معادالت آزمون شده با استفاده از آوری جمع

وتحلیل  مسیر، تجزیه تحلیل نوع از ساختاری

 .شدند
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 هایافته

شده  پژوهش؛ ارائههای توصیفی  ، یافته1در جدول 

 .است

 یعنی پژوهش؛ یفیتوص یها افتهی ،1 جدول در

 یفضا به ادیاعت یها مؤلفه اریمع انحراف و نیانگیم
 

 آورده یدلسوز خود و خوردن مشکالت ،یمجاز

 .است شده

 نیب روابط یبرا ریمس بیضرا 2 جدول

 .دهد یم نشان را مدل یرهایمتغ

 

 پژوهش ی توصیفی متغیرهایها افتهی .1 جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 50/14 62/58 148 اعتیاد به فضای مجازی

 15/5 65/15 148 مشکالت خوردن

 3/9 41/37 148 مثبت دلسوزی خود

 5/9 78/34 148 منفی
 

 ضریب همبستگی متغیر های پژوهش با مشکالت خوردن. 2جدول 

 R P متغیرها
 01/0 287/0 اعتیاد به فضای مجازی

 01/0 -335/0 دلسوزی مثبت خود

 01/0 454/0 دلسوزی منفی خود
 

 خوردن مشکالت بر نیب شیپ یرهایمتغ میرمستقیغ و میمستق بیضرا .3جدول 

 

 

 

 

 

 

نشان می دهد که بین اعتیاد به فضای  2جدول 

مجازی و مشکالت خوردن رابطه معنادار مثبت  

 وجود دارد. همچنین بین خود دلسوزی مثبت با

مشکالت خوردن رابطه منفی و معنادار و بین 

خود دلسوزی منفی و مشکالت خوردن رابطه 

 مثبت و معنا دار وجود دارد.

، مشکالت شده ینیب شیپ یبا توجه به مسیرها

 صورت بهاعتیاد به فضای مجازی  لهیوس بهخوردن 

معکوس  صورت بهمستقیم و خود دلسوزی مثبت 

 وسیله به خوردن مشکالت بینی شد. همچنین پیش

 منفی دلسوزی مجازی و خود فضای به اعتیاد

 میرمستقیغاثر . شد بینی پیش مستقیم صورت به

 اعتیاد به فضای مجازی واسطه به مشکالت خوردن

مشکالت  میرمستقیغاست، همچنین اثر  دار یمعن

 

 متغیر وابسته

 تأثیرات کل میرمستقیغتأثیرات  مستقیم تأثیرات شاخص

 بتا بتا بتا متغیر

 31/0 018/0 29/0 اعتیاد به فضای مجازی مشکالت خوردن

 42/0 09/0 -33/0 خود دلسوزی مثبت

 31/0 018/0 29/0 اعتیاد به فضای مجازی مشکالت خوردن

 48/0 03/0 45/0 خود دلسوزی منفی
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 و منفی نیز خود دلسوزی مثبتواسطه  به خوردن

از  است. همچنین مشکالت خوردن دار یمعن

دلسوزی  اعتیاد به فضای مجازی و خودطریق 

 ؛ است شده  ینیب شیپکلی  صورت به مثبت و منفی
 

که خود دلسوزی  دهد یمبنابراین نتایج نشان 

مثبت و منفی در رابطه بین اعتیاد به فضای مجازی 

ی دارد کنندگ لیتعدنقش  و مشکالت خوردن

 (.2و  1)شکل 

 
 

 دلسوزی مثبت بر مشکالت خوردن با نقش تعدیلی خود نیب شیپتحلیل مسیر متغیر  .1شکل 
 

 
 

دلسوزی منفی خودبر مشکالت خوردن با نقش تعدیلی  نیب شیپی متغیر رهایمستحلیل  .2شکل 

 

 گیری و بحث نتیجه

 به اعتیاد پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه

 تعدیلی نقش با خوردن مشکالت و مجازی فضای

های پژوهش رابطه  یافته دلسوزی انجام شد. خود

مستقیم و معنادار بین اعتیاد به فضای مجازی و 

 آموزان را تأیید نمود؛ مشکالت خوردن در دانش

بنابراین این فرض که افراد با اعتیاد به فضای 

مجازی دارای میزان بیشتری از اختالالت خوردن 

شود. نتایج این پژوهش با نتایج  هستند تأیید می

(؛ 2009) 1تائو و لیو ونتحقیق محققانی چ

آلپاسالن و همکاران  (؛2013رودگرز و همکاران )

و  2کوئسنل (؛2015(؛ ایوزاج و همکاران )2015)

  3هینوجو لوکنا (؛2018(؛ یلدریم )2017همکاران )

 

                                                           
1 Tao & Liu 

2 Quesnel 

3 Hinojo-Lucena 

 

پانه  (؛2020) 4کارتال و آیهان (؛2019و همکاران )

زاده و  (، خدارحم020و همکاران )؛ 5پیزارو -آ

 باشد. ( هم سو می1395)همکاران 

های این پژوهش، تائو و لیو  مطابق با یافته

( در پژوهش خود، میزان باالیی از غذا 2009)

نظم را در بین افراد مبتالبه اعتیاد به  خوردن بی

فضای مجازی در مقایسه با گروه شاهد گزارش 

های اجتماعی  کردند. نکته مهم این است که شبکه

انه هزاران محتوای سمعی و مانند اینستاگرام روز

کنند که در کاربران تأثیرات  بصری را پخش می

مختلفی دارد. یکی از خطرات، تکرار مقایسه 

اجتماعی با کاربرانی است که مخاطبان باالیی 

دارند و شکل بدنی به یک سبک خاص دارند که 

نظمی  این ممکن است با نارضایتی بیشتر بدن و بی

                                                           
4 Kartal & Ayhan 

5 Panea-Pizarro 
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، 1)هوالند و تایگمن ددر غذا خوردن همراه باش

 (.2013و اسمیت و همکاران ، 2016

عالوه بر این افراد دارای اعتیاد بالقوه به فضای  

 2توجهی شاخص توده بدنی طور قابل مجازی به

باالتر از افراد بدون اعتیاد بالقوه به فضای مجازی 

دارند و داشتن شاخص توده بدنی باال یک عامل 

ازی است. الیاسیک خطر احتمالی برای فضای مج

به  ( نشان دادند که افراد مبتال2016و همکاران )

چاقی بیشتر در معرض خطر اعتیاد به فضای 

مجازی قرار دارند. این افراد ممکن است از میزان 

خوردن خود اطالع نداشته باشند زیرا دائماً با 

توانند از  ها می اینترنت مشغول هستند. آن

ند و یا در خوردن نظر کن های غذایی صرف وعده

 ها آن تر خورده شدن تنقالت ناسالم به خاطر آسان

روی کنند. این عمل که ناخواسته انجام  زیاده

شود، ممکن است در آینده منجر به مشکالت  می

غذایی شود و به سالمتی آسیب برساند و 

درنتیجه، ممکن است افزایش نامطلوب وزن بدن 

آلپاسالن ) و مشکالت روانی و اجتماعی رخ دهد

 (. 2015 ،و همکاران

 نیز معتقدند،( 2019) 3همکاران و گونسالس

 باعث خوردن غذا هنگام همراه تلفن از استفاده

 در چربی مصرف و( درصد 15) انرژی افزایش

های کیم و همکاران  طبق یافته. شود یم نوجوانان

 های یگوش به اعتیاد سطح افزایش با(، 2015)

 انرژی مجازی، فضای در حضور و هوشمند

 کاهش عضالنی توده و بدنی فعالیت در مصرفی

 مطالعه یک .یابد یم افزایش چربی توده اما یابد یم

                                                           
1 Holland & Tiggemann 

2 Body Mass Index )BMI( 

3 Gonçalves et al. 

 های یگوش به اعتیاد که داد نیز نشان دیگر

 دارد مثبت رابطه تحرک یب رفتارهای با هوشمند

 اساس، این بر (.2019و همکاران،  4)شیانگ

 به اعتیاد و دهوشمن های یگوش از ناسالم استفاده

 و شود یم افراد یپرت حواس موجب مجازی فضای

 خوردن میزان مورد در آگاهی ایجاد از راها  آن

 ممکن بنابراین،؛ دارد یبازم آن از جلوگیری و غذا

 تأثیرها  آن ترجیحات و غذا مصرف بر است

 برای شده صرف انرژی کاهش با همچنین. بگذارد

 را چربی میزان بدن، ترکیب تغییر و بدنی فعالیت

 به منجر یتدرنها که دهد یم افزایش بدن در

 به اعتیاد رفته، هم ی. روشود یم بدن وزن افزایش

 خطر عامل یکعنوان  به باید مجازی فضای

 گرفته نظر دروزن  اضافه و چاقی برای احتمالی

 شود.

های پژوهش، نقش  از سوی دیگر، یافته

اعتیاد  کنندگی خود دلسوزی در رابطه بین تعدیل

به فضای مجازی و مشکالت خوردن را تأیید 

کنندگی خود دلسوزی،  در مورد نقش تعدیل نمود.

نتایج نشان داد که خود دلسوزی در رابطه بین 

را  اعتیاد به فضای مجازی و مشکالت خوردن

تأیید نمود. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق 

و  6فریرا (؛2011) 5استراوسمحققانی چون 

و  8برینز (؛2013) 7وب (؛2013ان )همکار

(؛ 2016(؛ برایون و همکاران )2014همکاران )

نژاد و  شهابی (؛1396محققی و همکاران )

 (؛1397(؛ طاهرپور و همکاران )1396همکاران )

                                                           
4 Xiang  

5 Straus 

6 Ferreira 
7 Webb 

8 Breines 

8 
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پور و  عبدل (؛1398کچویی و شاهمرادی )

 باشد. هم سو می (1398همکاران )

اند زمان تو استفاده از اینترنت به نحو بارزی می

های  زیادی را از انسان بگیرد و فرد را در محیط

تحرک تبدیل کند. مطابق  مختلف به موجودی بی

( و 2018های بوزکورت و همکاران ) پژوهش

اعتیاد به فضای (، 2016الیاسیک و همکاران )

مجازی به دلیل نیاز کاربر به اتصال هرچه بیشتر به 

این امر کند.  تحرکی را تشویق می اینترنت، کم

به غفلت از غذای سالم و بلع زیاد غذای  منجر

دسترسی است  راحتی قابل شود که به ارزش می بی

 شود.  سرعت پردازش می و به

های مربوط به رابطه میان خود دلسوزی و  یافته 

اعتیاد به فضای مجازی نشان داد افرادی که از 

خود دلسوزی برخوردارند، با اعتراف به اینکه 

کنند و درگیر رفتارهای  ها اشتباه می انهمه انس

که هستند  طور همانشوند، خود را  ناسالم می

طور همدالنه در  توانند با دیگران به پذیرند و می می

فضای واقعی ارتباط مناسب برقرار کنند و به 

در فضای مجازی  گونه یاداعتسمت ارتباطات 

کشیده نشوند. کسانی که احساسات منفی و 

ارزشی نسبت به خود دارند و دائم خود را  بی

کنند با پناه بردن افراطی به  قضاوت و سرزنش می

خواهند از این احساس ناخوشایند  یماینترنت 

( معتقد است، خود 2003رهایی یابند. نف )

در فردی را  دلسوزی تأثیرات محافظتی منحصربه

 کند. این زمینه فراهم می

های پیشین در مورد ارتباط  از طرفی، پژوهش

اند  خود دلسوزی و رفتارهای خوردن نشان داده

د روی اثرات عوامل خطر مثل توان که این سازه می

سازی الغری ایده آل که ممکن است منجر  درونی

کننده  به خوردن بیمارگون شوند، نقش تعدیل

، 1ارت و میهالین یوکداشته باشد )یورگوه

خود  که دهد یم نشان هیاول قاتیتحق (.2011

 را خوردن غذا در یکمتر اختالالت ،دلسوزی

 عالئم با خود اب شتریب دلسوزی. کند یم ینیب شیپ

 ینیبال ریغ و ینیبال نمونه دو هر در ،ی کمترپرخور

(. در 2019و همکاران،  2)فرنسیک است همراه

الل خوردن دچار احساس واقع افراد مبتال به اخت

فشار و اجبار برای انجام این عمل به خصوص در 

شرایط تحت اضطراب هستند و پس از اینکه برای 

رهایی از تنش موجود اقدام به خوردن بیش از 

حد غذا می کنند بالفاصله شروع به خود 

سرزنشگری کرده و چه بسا دچار احساس شرم و 

قرار می گناه می شوند و خود را مورد مالمت 

دهند. خود دلسوزی موجب می شود که فرد 

همان طور که برای دیگران دل رحمی می کند و 

از اشتباه آن ها می گذرد و به آن ها کمک می 

کند، نسبت به خود نیز چنین رفتاری داشته باشد؛ 

یعنی برای خود دلسوزی کند، سخت گیری نکند 

و خشونت به خرج ندهد تا زمانی که با آرامش و 

هن آگاهی به حل مشکالت خود بپردازد ذ

رسد خود  طورکلی به نظر می (. به2014)گیلبرت، 

ساز،  دلسوزی با راهبردهای تنظیم هیجانی مشکل

تواند  ارتباط معکوس داشته و از این طریق می

های خوردن شود.  شناسی اختالل مانع از نشانه

خود دلسوزی با افزایش آگاهی غیر قضاوتی از 

دهی به  هدایت فرد به پاسخهیجانات و 

گرانه  ای حمایت گونه زا به رویدادهای استرس

                                                           
1 Urquhart & Mihalynuk 

2 Fresnics 

9 

 

9 

 

98 



 

 1401 زمستان(، 44)پیاپی  چهارم، شماره یازدهمنشریه علمی روانشناسی سالمت، سال 

  

 

تواند الگوهای هیجانی منفی را خنثی کند  می

( بر این 2003نف )(. 2007؛ نف، 2003)نف، 

خود دلسوزی به فرد با شاخص  باور است که

کند تا خود را با مهربانی  توده بدنی باال کمک می

ز خود بپردازد و بدون بپذیرد، کمتر به انتقاد ا

وزن یا چاقی،  نادیده گرفتن تجربه خود از اضافه

دور از  تالش کند تا احساسات خود را به

بزرگنمایی بشناسد، درنتیجه با مالیمت خود را 

ها  برای تغییرات زندگی ترغیب نموده و از نگرش

و رفتارهای سالمی در مورد خوردن برخوردار 

گفت خود دلسوزی  توان بنابراین می خواهد شد؛

به افراد دارای شاخص توده بدنی باال کمک 

های  کند از رفتارهای خوردن نابهنجار و نشانه می

های خوردن مانند پرخوری افراطی،  اختالل

پاکسازی، محدودیت و بازداری زدایی و دیگر 

های  رفتارهای ناسالم کنترل وزن، مانند رژیم

 سخت، مهار رفتار خوردن، رفتارهای خود

گر و سرزنش خود در صورت شکست  تخریب

 رژیم اجتناب کنند.

توان گفت افزایش خود  طور خالصه می به

عنوان عامل محافظتی در  تواند به دلسوزی می

برابر اعتیاد به اینترنت و رفتارهای اختالل خوردن 

باشد. به عبارتی فردی که سطح خود دلسوزی 

باالیی دارد، احساس افسردگی و اضطراب و 

نهایی کمتری دارد و از رضایت و بهزیستی ت

روانی باالتری برخوردار است، بنابراین کمتر به 

سمت رفتارهای اعتیادی مانند اعتیاد به اینترنت 

کند. از طرفی افراد با خود  گرایش پیدا می

دلسوزی باال، کمتر درگیر افکار منفی درباره ظاهر 

بدنی خود هستند و در عوض کمبودهای خود را 

پذیرند که این واکنش باعث کاهش نارضایتی  یم

بدنی و به دنبال آن کاهش تمایل به رفتارهای 

 شود. اختالل خوردن می

توان به نمونه  های پژوهش می از محدودیت

 آموزان اشاره کرد که پژوهشی حاضر یعنی دانش

 خاصی گروه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، ازنظر

 باید بزرگتر جامعه به نتایج تعمیم درنتیجه هستند؛

 ابزار گیرد و همچنین پرسشنامه صورت احتیاط با

 بود پژوهش این های داده آوری جمع برای اصلی

 خود خاص ضعف نقاط و ها محدودیت دارای که

 های است. یافته خود خاص قوت نقاط البته و

 و کودکی دوران در پیشگیری به نیاز پژوهش،

ن، پیشنهاد بنابرای کند؛ می برجسته را نوجوانی

 از ناشی خطرات مورد در آموزنده مطالب شود، می

 جلسات تهیه شود و مجازی فضای به اعتیاد

 در زمینه این در الزم های آموزش و تشریحی

 فراهم شود. دبیرستان، و راهنمایی تحصیلی مقاطع

 اختالل بر دلسوزی خود تأثیر به توجه همچنین با

 مراکز و مدارس در شود می پیشنهاد خوردن،

 آن های تمرین و دلسوزی خود آموزش آموزشی،

 توسط برنامه فوق های فعالیت از یکی عنوان به

 .شود انجام مدرسه، مشاور مانند متخصصینی

 های روش از آتی، های شود پژوهش پیشنهاد می

شود و  استفاده نیز مصاحبه مانند دیگری

 شود انجام سنی های گروه در مشابهی های پژوهش

 به توان شود. همچنین می فراهم مقایسه انامک تا

 که آگاهی ذهن مانند دیگری متغیرهای بررسی

 و اینترنت به اعتیاد بین رابطه در است ممکن

 میانجی یا کننده تعدیل نقش خوردن مشکالت

 به توجه پرداخت و درنهایت با باشند، داشته
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شود  می حاضر، پیشنهاد های پژوهش یافته

 خود درمانی مداخالت رب مبتنی هایی پژوهش

 به اعتیاد کاهش جهت آگاهی، ذهن و دلسوزی

 مدنظر نوجوانان، در خوردن مشکالت و اینترنت

 .گیرد قرار

 سپاسگزاری

آموزانی که ضمن مشارکت در  وسیله از دانش بدین

اجرای تحقیق صادقانه پاسخگوی سؤاالت بودند، 

نمایم و برای آنان آرزوی  صمیمانه تشکر می

 .نمایم روزافزون میپیشرفت 

 

 منابع
 پروانه؛ محمدخانی، محمد؛ موسوی، زاده ابراهیم

 امین امیر؛ اصفهانی، اکبری نگین؛ انصاری،
 بهزاد کوته، سارا و ریگی یمینی، الرعایا

 اختالل و خوردن اختالل بودی هم(. 1396)
 نشانگان با آن بستگی هم و بدن بدشکلی

 شیپژوه علمی مجله. روانی شناسی آسیب
-389 ،(3)25 ،سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

398. 
 

(. 1398) زهرا بزرگی، دشت بهناز و پورجابری،
 خوردن اختالل بر درمانی طرحواره اثربخشی

. شهر چاق نوجوان دختران فکری نشخوار و
 .10-1 ،(1)13 ،جامعه سالمت

 
 رؤیا. عفری، زاده، نیلوفر. احمدی، خدارحم

 بررسی(. 1395یعقوب. ) محمود. مدملی،
 چاقی و اینترنت به اعتیاد بین رابطه
. سیستماتیک مرور: ایرانی آموزان دانش

 سالمت خدمات و آموزش کشوری همایش
 تحقیقات جامعه. کمیته و خانواده فرد،

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی
 ایران. اهواز، شاپور، جندی

 
 اختالل رابطه یبررس(. 1398) زهرا نژاد، یدیسع

 مارانیب در کیدموگراف های ویژگی با خوردن
  یدرمان - یآموزش مارستانیب  در یزوفرنیاسک

 
 

 نامه پایان. 1397 سال در بهاران پزشکی روان
 یپزشک علوم دانشگاه. یعموم یپزشک

 .زاهدان
 

 ی؛وسفی آقا ؛احمد پور، ؛ علیدایش ی،ساک یفیشر
، بناب یغبار محمدرضا و ی،محمد ؛رضایعل

 با خود به شفقت نیب ابطهر(. 1398) باقر
 با پستان سرطان مبتالبه زنان یافسردگ
 -یعلم فصلنامه. مرگ اضطراب گری میانجی
-52 ،(29)8 ،سالمت یروانشناس یپژوهش

67. 
 

 عزیزمحمدی، سعید و زندی، زهرا؛ نژاد، شهابی
 حمایت و خود شفقت نقش(. 1396) ساناز

 اعتیاد بینی پیش در شده ادراک اجتماعی
 در پژوهش و دانش. دانشجویان تیاینترن
 .91-80 ،(2)18 ،کاربردی شناسی روان

 
 مهدی زمستانی،. احمد سهرابی،. مریم طاهرپور،

 شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی(. 1398)
 و استرس اضطراب، افسردگی، نشانگان بر

 اختالل مبتالبه افراد در وزن خودکارآمدی
 ،سبزوار پزشکی علوم دانشگاه. خوردن

26(4)، 505-513. 
 

 زاده، حمزه شالچی، بهزاد؛ قاسم؛ پور، عبدل
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