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1 O’Shea 

 خیزي، عاطفه مثبت و منفی، رفتار خوردن  صبحرابطه بین 

 و خوردن شکالت در دانشجویان 

  )3(، حمزه محمدي)2(، احسان عبدخدایی)1(احمد علیپوردکتر 

  چکیده
خیزي، رفتارهاي خوردن، عاطفۀ مثبت و منفی، و خوردن شـکالت و بررسـی   صبحاین پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین  :هدف

نفـر از دانشـجویان    125طـرح ایـن پـژوهش از نـوع همبسـتگی بـود.        :روشغیرها با توجـه بـه خـوردن صـبحانه انجـام شـد.       این مت

کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، پرسشنامه رفتار خوردن داچ، مقیاس عاطفـۀ مثبـت و منفـی و مقیـاس     

ها، در یـک آزمـایش چشـیدن دروغـین شـکالت      این افراد پس از تکمیل پرسشنامهنفر از  80خیزي را تکمیل کردند. صبحترکیبی 

بودند به عنوان شاخصـی عینـی از رفتـار خـوردن در     هایی که افراد آنها را از لحاظ مزه بررسی کرده کردند. تعداد شکالت شرکت

) و بـا رفتـار خـوردن بیرونـی رابطـۀ منفـی       =01/0p< ،  35/0r(  ي با عاطفۀ مثبـت، رابطـه مثبـت   خیز صبح :هایافتهشد. نظر گرفته

)01/0p< ،24/0 -r =  ( ي با عاطفۀ منفی ارتباطی یافت نشد. از بین متغیرهاي مورد مطالعه تنها خیز صبحداري داشت، اما بین معنی

داد روزهـاي  ). اگرچـه بـین تعـ   =01/0p< ،25/0rها در آزمـایش ارتبـاط مشـاهده شـد (    بین رفتار خوردن هیجانی با تعداد شکالت

اسپیرمن)، در هیچ یـک از متغیرهـاي مـورد مطالعـه      05/0p< ،19/0=خیزي ارتباط وجود داشت (صبحخوردن در هفته با صبحانه

همبسـتگی بـین     :گیـري نتیجـه . بین افرادي که صبحانه خورده بودند و افرادي که صبحانه نخورده بودند تفاوتی مشاهده نگردید

رفتار خوردن هیجانی یافته مهم این پژوهش است که آزمایش فـوق را بـه عنـوان ابـزاري عینـی بـراي        شده باتعداد شکالت مصرف

هاي گذشته، با عاطفۀ مثبـت و خـوردن بیرونـی    خیزي، همسو با پژوهشصبحکند. همچنین خوردن هیجانی مطرح می هبررسی پدید

   ارتباط داشت.

   خوردن؛ خوردن هیجانی؛ آزمایش چشیدن دروغین روزي؛ رفتارهاي شبانهخیزي؛ ریتمصبح :کلیدواژه

  

  ] 24/11/1394؛ پذیرش مقاله: 14/5/1394دریافت مقاله: [
   

  

  مقدمه

هـاي دیرینـه فرهنـگ مـا     خیـزي و سـحرخیزي، واژه  صبح

ایم که موفقیت همـراه افـرادي اسـت کـه     هستند. همه ما شنیده

رخیز باش سح«خیزند یا صبح زودتر از دیگران از خواب بر می

کـه افـراد   . اما آیا شواهد علمی نیـز بـراي ایـن   »تا کامروا شوي

تر هستند، وجود دارد؟ براي پاسخ بـه  تر یا سالمسحرخیز موفق

روزي و این سؤال الزم است ابتدا به توضیح مفهوم ریتم شـبانه 

) نشـان  1( هاهاي فردي در آن بپردازیم. بعضی پژوهشتفاوت

رهـاي زیسـت شـناختی (ماننـد فشـار      اند کـه هـردوي متغی  داده

ها) و روانشناختی (مانند زمـان   خون، دماي بدن، سطح هورمون

روزي واکنش، هشـیاري، و عملکـرد فـرد) از الگوهـاي شـبانه     

روز بـا ریـتم   کنند. به ایـن معنـی کـه در طـول شـبانه     پیروي می

ساعت بعدي از  24کنند و این الگو دوباره در خاصی تغییر می

اي که براي بررسـی  شود. اگرچه اولین پرسشنامه سرگرفته می

 هـــاي شـــبانه روزي، توســـط هـــاي فـــردي در ریـــتمتفـــاوت

  -طراحی شد، پـس از سـاخت پرسشـنامه تیـپ صـبح      )2(1اُشیا
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ــپ  ــبتی ــورن )MEQ( 1ش ــط ه ــتبرگ 2توس ــوج  )3( 3و آس م

هاي فردي ها به راه افتاد که تأثیر این تفاوتبزرگی از پژوهش

هــاي مختلــف از کارشــیفتی و اخــتالالت خــواب  را در حــوزه

گرفتــه تــا اخــتالالت روانــی و شخصــیت بررســی کردنــد. در  

در نظـر   Morningnessي معـادل بـا   خیز صبحپژوهش حاضر، 

ي در ایـن  خیـز  صـبح گرفته شده اسـت. ممکـن اسـت تعریـف     

ادبیــات پژوهشــی بــا رفتــار بیرونــی زود بیــدار شــدن در صــبح 

اي درونـی  ي طبق این تعریف خصیصهخیز صبحمتفاوت باشد. 

است کـه بـه تمایـل فـرد بـه فعالیـت در صـبح و تـرجیح دادن         

هاي شبانه اشاره دارد. اگرچه هاي صبحگاهی به فعالیتفعالیت

ان بیـدار  ي بـا زمـ  خیـز  صـبح گیري نمره فرد در ابزارهاي اندازه

شدن و خوابیدن همبستگی متوسـط بـه بـاالیی دارنـد، ممکـن      

است افرادي بـه علـت الـزام شـغلی، تحصـیلی، یـا خـانوادگی        

ها زود بیدار شـوند، امـا خوابیـدن در صـبح و فعالیـت در      صبح

  ي پایین). خیز صبحشب را ترجیح دهند (تیپ شب، 

ی ي و رژیم غذایخیز صبحبین  هایی درباره ارتباطپژوهش

 )7(هـاي خـوردن   و اخـتالل  )6(، افـزایش وزن  )5 ،4( مناسب

صـبح دریافتند که بین  )8( 5و رندلر 4انجام شده است. شوبرت

و  7، بازداري زدایـی 6هاي گرسنگی ادراك شدهخیزي و سازه

اندازه 9که توسط پرسشنامه سه عاملی خوردن 8کنترل منعطف

  گیري شدند، همبستگی وجود دارد. 

هــاي روانشــناختی مــرتبط بــا رفتارهــاي یکــی از پدیــده

اسـت. خـوردن هیجـانی     10خوردن، پدیده خـوردن هیجـانی  

هـاي منفـی و   ز میل به خوردنی که بعد از هیجـان عبارتست ا

. در اینجا الزم است )10 ،9(شود احساس ناراحتی ایجاد می

پـذیري  هم تفکیک شوند: الـف) واکـنش   که دو موضوع از

ــار خــوردن هیجــانی. واکــنش  11هیجــانی ــذیري  و ب) رفت پ

هیجانی به این اشاره دارد که به طور کلی، هیجانـات منفـی   

شود و رفتار خوردن هیجانی در فرد با چه فراوانی تجربه می

به این اشاره دارد که آیا در شخص عاداتی مبنی بـر جبـران   

بوسیله خوردن شکل گرفتـه   12اطفه منفیناراحتی ناشی از ع

_______________________________________ 
1 Morningness-Eveningness Questionnaire 
2 Horn 
3 Ostberg 
4 Schubert 
5 Randler 
6 perceived hunger  
7 disinhibition 
8 flexible control 
9 Three-Factor Eating Questionnaire 
10 emotional eating 
11 emotional reactivity 
12 negative affect 

اســت یــا خیــر. ترکیــب ایــن دو عامــل بــه خــوردن هیجــانی 

  .)10( انجامد می

خیـزي، عاطفـه و رفتـار خـوردن، خـوردن      صـبح در کنار  

تواند به عنوان یک زمینۀ پژوهشی مطرح گردد. صبحانه نیز می

انـد کـه خـوردن صـبحانه پرانـرژي،      ) نشان داده9، 8( مطالعات

لوگیري کند تواند از خوردن بیش از اندازه در طول روز جمی

ــه حســاب    ــه خــوردن ب و یکــی از رفتارهــاي ســالمتی در زمین

آید. پژوهش حاضـر، یـک مطالعـه اکتشـافی اسـت کـه بـه         می

ي، رفتارهاي خوردن، عاطفۀ مثبت خیز صبحبررسی ارتباط بین 

و منفــی و خــوردن صــبحانه پرداختــه اســت. بــه طــور خــاص،  

بـین  هـایی در مـورد ارتبـاط    پژوهش حاضر قصد دارد به سؤال

ــا پاســخ دهــد:   ــن متغیره ــۀ منفــی و  1ای ــت، عاطف ــۀ مثب ) عاطف

هـاي رفتـار   ) عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفـی و مؤلفـه  2ي، خیز صبح

) میـزان  4هاي رفتـار خـوردن،   خیزي و مؤلفهصبح) 3خوردن، 

) میـزان خـوردن   5خوردن شـکالت و عاطفـۀ مثبـت و منفـی،     

ــه  ــکالت و مؤلف ــوردن و  ش ــار خ ــاي رفت ــوردن  6ه ــزان خ ) می

خیزي. همچنین این پژوهش قصد دارد به ایـن  صبحشکالت و 

سؤال پاسخ دهد که آیا بین افرادي کـه در یـک روز صـبحانه    

انـد، در عاطفـۀ مثبـت،    اند و افرادي که صبحانه نخوردهخورده

هاي رفتـار خـوردن، یـا میـزان     ي، مؤلفهخیز صبحعاطفۀ منفی، 

  خوردن شکالت تفاوت وجود دارد یا خیر؟

  

  روش

مـورد   هح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعـ طر

بررسی شامل کلیه دانشجویان کارشناسی مشـغول بـه تحصـیل    

تربیتی دانشـگاه تهـران در سـال    روانشناسی و علوم هدر دانشکد

 -1394و نیمســال اول ســال تحصــیلی  1392-1393تحصــیلی 

نفر از این دانشـجویان بـود کـه بـه      125بود. نمونه شامل  1393

  ة در دسترس انتخاب شدند.  شیو

هاي درسی مقطع کارشناسی بـا   گر در انتهاي کالسپژوهش 

اجازه از مدرس، هدف از اجراي پـژوهش و و رونـدآن را بـراي    

ها بین دانشجویانی که داد، سپس پرسشنامهدانشجویان توضیح می

گردیـد. ترتیـب    مایل بـه شـرکت در پـژوهش بودنـد توزیـع مـی      

، در افراد مختلف متفاوت بود تـا از  13موازنه ها، با روشپرسشنامه

کننـدگان   ها جلوگیري شود. همچنین به شرکتاثر ترتیب آزمون

ها محرمانه اسـت و افـراد   توضیح داده شد که محتویات پرسشنامه

 ها مشخص خواهند شد. تنها با شماره مندرج بر روي پرسشنامه

_______________________________________ 
13 counter-balancing 
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  ت کنندگانسؤاالتی در مورد رفتار صبحانه خوردن شرک -1جدول 

  آیا امروز صبحانه خوردید؟ -1

  اید؟اي میل کردهاگر امروز صبحانه خوردید، چه صبحانه  -2

  7 6 5 4 3 2 1معموالً چند روز در هفته صبحانه می خورید؟  -3

  کنید؟چه صبحانه اي را بیش از همه مصرف می -4

 چیست؟روز در هفته صبحانه می خورید، دلیل آن  3اگر کم تر از  -5

 

  ها از ابزار زیر استفاده شد:جهت گردآوري داده 

بــراي ســنجش رفتــار صــبحانه  ســؤال در مــورد صــبحانه: 

خوردنِ فرد به طور کلـی و همچنـین تعیـین ایـن کـه آیـا فـرد        

صبحانه خورده است یا خیر، مشخص کردن نوع صـبحانه و یـا   

آمـده   1جـدول  دلیل صبحانه نخوردن، از پـنج سـؤال کـه در    

  استفاده شد. است

این مقیـاس کـه در   ): DEBQ( 1پرسشنامه رفتار خوردن داچ

گیـري  و همکاران براي انـدازه  2استرین -توسط ون 1986سال 

سـؤال اسـت کـه هـر      33رفتارهاي خوردن ساخته شده، داراي 

=هرگـز تـا   1اي لیکرت (کدام بر اساس یک مقیاس پنج درجه

شـنامه داراي سـه   شـود. ایـن پرس  بنـدي مـی  =بسیار زیاد) رتبـه 5

 3سـؤال)، خـوردن بیرونـی    13خرده مقیاس خـوردن هیجـانی (  

سؤال) است. خـوردن   10( 4شدهسؤال) و خوردن بازداري 10(

هیجانی به رفتار خوردن براي مقابله بـا هیجانـات منفـی اشـاره     

دارد؛ خــوردن بیرونــی مــرتبط بــا رفتــار خــوردن در پاســخ بــه 

بـو) غـذا اسـت؛ خـوردن     هـاي بیرونـی (ماننـد تصـویر یـا       نشانه

بازداري شده به رفتارهایی براي محـدودکردن خـوردن اشـاره    

هــاي ). ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي خـرده مقیـاس      11دارد(

مختلف ایـن پرسشـنامه، در یـک نمونـه هلنـدي، در محـدوده       

. در مـورد روایـی ایـن    )11(گزارش شـده اسـت    79/0 -95/0

هــاي وهنشــان داد کــه ایــن ابــزار، گــر )12( 5پرسشــنامه، واردل

یـا پرخـوري    6بالینی (نظیر افراد مبـتال بـه بـی اشـتهایی عصـبی     

) در دو مقیاس خـوردن هیجـانی و خـوردن بیرونـی از     7عصبی

  کند. گروه نرمال متمایز می

 )13(یزدي، و نعمتی بزاز، امینزادهفدردي، مقدسصالحی

این پرسشـنامه را بـه فارسـی ترجمـه و مجـدداً بـه زبـان اصـلی         

ترجمه معکوس کرده و به شرکت سازنده ارائـه کردنـد. آنهـا    

_______________________________________ 
1 Dutch Eating Behavior Questionnaire 
2 Van strien 
3 external eating 
4 restrained eating 
5 Wardle 
6 anorexia nervosa 
7 bulimia nervosa 

هـاي خـوردن هیجـانی و خـوردن     نشان دادند که نمره مقیـاس 

بــازداري شــده در افــراد رژیــم گیرنــده و غیــر رژیــم گیرنــده  

در  متفاوت است که این نشانگر روایی نسبی فرم فارسی است.

پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی (آلفاي کرونباخ) براي 

ــی و خــوردن    ــاي خــوردن هیجــانی، خــوردن بیرون ــاس ه مقی

  به دست آمد. 91/0و  76/0، 87/0بازداري شده به ترتیب 

با استفاده از انـدازه قـد و وزن   ): BMI( 8شاخص توده بدنی

کنندگان و با فرمول وزن(بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر شرکت

   ها محاسبه گردید.(بر حسب متر)، شاخص توده بدنی آن 2قد

گیـري  براي انـدازه ): PANAS( 9مقیاس عاطفه مثبت و منفی

پذیري هیجانی از مقیاس عاطفه مثبت و منفـی اسـتفاده   واکنش

شــد. عاطفــه مثبــت بــه احســاس شــور و شــوق، فعــال بــودن و  

هشیاري در یک فـرد و عاطفـه منفـی بـه احسـاس غمگینـی و       

). مقیـاس عاطفـه مثبـت و منفـی     14بود انـرژي اشـاره دارد(  کم

سـاخته   1988در سـال   12، و تلگـن 11، کالرك10توسط واتسن

خـرده   آیـتم بـراي هـر یـک از     10و شـامل   )15( شـده اسـت  

هـا روي یـک   هـاي عاطفـه مثبـت و منفـی اسـت. آیـتم      مقیاس

= بسیارکم یا بـه هـیچ وجـه تـا     1اي لیکرت (درجه مقیاس پنج

شود و دامنه نمرات براي هـر یـک   بندي می=بسیار زیاد) رتبه5

اسـت. واتسـن و همکـاران،     50تـا   10از عاطفه مثبـت و منفـی   

 88/0ضرایب همسانی درونی براي خرده مقیاس عاطفه مثبت، 

بــازآزمون بــا  -، و پایــایی آزمــون87/0و بــراي عاطفــه منفــی، 

و بـراي عاطفـه منفـی     68/0هفتـه بـراي عاطفـه مثبـت      8فاصله 

اران، . در پــژوهش واتســن و همکــ)15(گــزارش دادنــد  71/0

و همبستگی عاطفـه   56/0همبستگی عاطفه مثبت با افسردگی، 

. طبــق )15(بــه دسـت آمــده اســت   -35/0منفـی بــا افســردگی  

، این ابـزار از روایـی سـازه و    )14(پور و دژکام پژوهش بخشی

روایی ممیزي قابل قبـولی برخـوردار اسـت. ضـریب همسـانی      

درونی (ضریب آلفا) براي هر دو مقیاس عاطفۀ مثبـت و منفـی   

  ).14گزارش شده است( 85/0

 ایـن مقیـاس توسـط   ): CSM( 13يخیـز  صبحمقیاس ترکیبی 

ساخته شده و  1988و در سال  )16(اسمیت، ریلی، و میدکیف 

خیري اسـت.  صبحگیري یکی از ابزارهاي محبوب براي اندازه

ســؤال در مــورد تــرجیح روز یــا شــب،  13ایــن مقیــاس شــامل 

_______________________________________ 
8 Body Mass Index 
9 Positive Affect Negative Affect Scale 
10 Watson 
11 Clark 
12Tellegen  
13 Composite Scale of Morningness 
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ترجیح ساعات بـراي انجـام کارهـا و یـا وضـعیت فـرد هنگـام        

بیدارشدن اسـت. نـه سـؤال ایـن مقیـاس از پرسشـنامه هـورن و        

2و آکرسـتد  1سـؤال از پرسشـنامه ترسـؤال    4و  )3(آسـتبرگ  
 

، نمـره گـذاري    5تـا   1انتخاب شده اسـت. هـر سـؤال از     )17(

ها نمره گذاري معکوس دارنـد). پایـایی   شود (بعضی سؤال می

 87/0نگلیسـی بـر حسـب ضـریب آلفـاي کرونبـاخ برابـر        فرم ا

است. در مورد روایی، همبستگی بین نمره کل مقیاس ترکیبـی  

گـزارش شـده    79/0خیزي و مقیاس تروسؤال و آکرستد  صبح

است. در پژوهش حاضر، این ابزار توسط یکی از پژوهشگران 

به فارسی ترجمـه و توسـط یـک متـرجم متخصـص در حـوزه       

ــه  ــی، ب ــد.     روانشناس ــوس گردی ــه معک ــی ترجم ــان انگلیس زب

پژوهشگر ترجمه معکـوس را بـا اصـل پرسشـنامه تطبیـق داد و      

مطابقت خوبی از لحاظ مفهومی و واژگان وجود داشت. براي 

ارزیابی پایایی به صورت پایلوت از طریق پرسشـنامه آنالیـن و   

زن،  12شرکت کننـده (  24فراخوانی از طریق پیامک بر روي 

فـر بـا جنسـیت نامشـخص) اجـرا شـد (نمونــه در       ن 1مـرد و   11

و ضـریب پایـایی    92/0دسترس)، ضریب آلفاي کرونباخ برابر 

  به دست آمد. 92/0براون براي پایایی نیمه آزمون -اسپیرمن

ایـن آزمـایش توسـط    شـکالت:   3آزمایش چشیدن دروغین

نویسنده مسئول با الهام از آزمـایش بـه کـار رفتـه در پـژوهش      

طراحی شده است. در این آزمـایش   )18(اران و همک 4اشنایدر

هـا را از  از افراد خواسته شد سه نـوع شـکالت را بچشـند و آن   

-بندي کنند. شرکتمزگی درجهنظر شیرینی، ترشی، و خوش

کنندگان مختار بودند که هیچ شکالتی نخورنـد و یـا حـداکثر    

شـکالت).   9هر نوع شکالت را سه بار بچشند (یعنی حـداکثر  

بود که به طـور غیرمسـتقیم میـزان خـوردن     هدف از انجام این 

ــیدن      ــدگان چش ــرکت کنن ــود. ش ــري ش ــدازه گی ــکالت ان ش

ها را در محـل کـالس بـه صـورت گروهـی و بعـد از       شکالت

هـاي چشـیده   ها انجام دادند. تعداد شـکالت پرکردن پرسشنامه

گیري شـده ایـن آزمـایش بـود. الزم بـه ذکـر       شده متغیر اندازه

هـا در ایـن آزمـایش شـرکت     زمودنینفر از آ 80است که تنها 

کردند. مابقی افراد در مرحلۀ اول مطالعه در آزمـایش دیگـري   

حضور یافته بودند که به علت خطاي زیاد گزارش نشده اسـت  

تواننـد از  (در این آزمـایش بـه افـراد گفتـه شـده بـود کـه مـی        

_______________________________________ 
1 Torsval 
2 Akerstedt 
3 sham-palatability 
4 Schneider 

هاي موجود در آزمایشگاه آزادانه و به هر میـزان کـه   خوراکی

  وراکی بخورند.)دوست دارند خ

ها از همبستگی پیرسـون اسـتفاده   براي تجزیه و تحلیل داده

شـد. همچنــین بــراي بررســی هنجــار بــودن متغیرهــا از آزمــون  

هـا (خـوردن   ویلک و براي بررسی تفاوت بـین گـروه   -شاپیرو

  استفاده گردید.  tصبحانه) از آزمون 

تحلیــل آمــاري در مــواردي کــه الزم بــه ذکــر اســت کــه 

نفر و  80شد بر روي چشیدن شکالت را هم شامل می متغیرها،

  نفر انجام گرفت.  125در غیر این صورت بر روي 

  

 هایافته

%) مرد و 38نفر( 46از بین افراد شرکت کننده در پژوهش  

هـاي جمعیـت شـناختی    سـایر ویژگـی   %) زن بودند.62نفر( 76

گزارش  2جدول کننده در پژوهش در مربوط به افراد شرکت

  است. شده

برابـر   5/1ها، بـا توجـه بـه معیـار اخـتالف      قبل از تحلیل داده

(IQR)محدوده بین چارکی
حـذف   7و انتهایی 6هاي پرت، داده5

ویلک تنهـا بـراي دو متغیـر عاطفـۀ      - شدند. نتایج آزمون شاپیرو

نرمال بـودن تـک متغیـري را رد کـرد.      هامنفی و تعداد شکالت

متغیرهـا از همبسـتگی پیرسـون    براي بررسی ارتباط بـین   بنابراین

داري بـین متغیرهـاي   استفاده شد. اما هنگـامی کـه ارتبـاط معنـی    

عاطفۀ منفی و تعداد شکالت ها با سایر متغیرهـا بـه دسـت آمـد،     

بررسی  8رگرسیون با استفاده از تحلیل رگرسیون توزیع باقیمانده

بـر   گردید تا به این شیوه، اثر غیر نرمال بودن توزیع این دو متغیر

  ارتباط یافت شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.  

هاي توصیفی مربوط به متغیرهـاي مـورد مطالعـه در    آماره 

  نمایش داده شده است. 3جدول این پژوهش در 

ي بـا عاطفـۀ   خیـز  صبحدهد، نشان می 4 جدولطور که همان

مثبت رابطه مثبت و با رفتار خوردن بیرونی رابطۀ منفی داشت، اما 

منفی ارتباطی مشاهده نشد. عاطفۀ مثبـت   هخیزي با عاطفصبحبین 

هـاي رفتـار خـوردن و تعـداد     و منفی با هیچ یک از خرده مقیاس

داري نداشـت. از میـان خـرده    شکالت چشیده شده ارتباط معنـی 

هاي رفتار خوردن، تعداد شکالت چشیده شده با خـوردن  مقیاس

ــه    ــا کـــ ــت. از آن جـــ ــتقیم داشـــ ــاط مســـ ــانی ارتبـــ   هیجـــ

ــر  ــاپیرو بــ ــون شــ ــاس آزمــ ــر  - اســ ــع متغیــ ــک، توزیــ ویلــ

_______________________________________ 
5 Inter Quartile Range  
6 outlier 
7 extreme 
8 residual 
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  کننده  شناختی افراد شرکت هاي جمعیتداده -2جدول 

  انحراف معیار)±میانگین (  انحراف معیار)±میانگین (  

  زن  مرد

  ) ±7/3( 6/21  ) ±5/4( 2/22  سن

  ) ±2/8( 6/56  ) ±4/13( 8/72  وزن

  ) ±2/5( 6/163  ) ±4/7( 4/178  قد

  ) BMI(  9/22 )3/4± (  1/21 )9/2±شاخص تودة بدنی (

 
  فراوانی (درصد)   فراوانی (درصد) 

  ) 4/18BMI(  6 )13 (  15 )19کم وزن (

  ) 9/24BMI5/18(  28 )61 (  50 )63عادي (

  ) 9/29BMI25(  7 )15 (  11 )14وزن (داراي اضافه

  )BMI30(  4 )9 (  0 )0چاق (

  ) 4( 3  ) 2( 1  نامشخص

  
  شد، و رفتار صبحانه خوردنهاي رفتار خوردن، عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی، تعداد شکالت چشیدهخیزي، مؤلفه صبحتوصیفی براي هاي آماره - 3جدول 

  کشیدگی کجی  معیار)انحراف±میانگین ( حجم نمونه  

  -24/0  -36/0  )±04/7( 15/35  125  خیزي صبح

  -32/0  34/0  )±42/8( 25/31  125  رفتار خوردن هیجانی

  52/0  52/0 )±41/5( 11/33  125  ردن بیرونیرفتار خو

  -58/0  30/0  )±07/8( 26/23  125  رفتار خوردن بازداري شده

  -23/0  03/0  )±28/5( 86/34  125  عاطفۀ مثبت

 -54/0  51/0 )±72/6( 97/22  125  عاطفۀ منفی

 45/0  78/0 )±27/2( 71/3  80  تعداد شکالت چشیده شده

      معیار)انحراف±ین (میانگ  اندازه نمونه  رفتار صبحانه

      )±05/2( 27/5  125  خوردن هفتهروزهاي صبحانه

        فراوانی  وضعیت مصرف صبحانه در روز انجام آزمایش

        90  افراد صبحانه خورده

  35  افراد صبحانه نخورده

  

 

 )،=001/0p <  ،91/0Wشکالت چشیده شده نرمال نبود (تعداد  

شـکالت چشـیده شـده بـه      تحلیل رگرسیون دومتغیـري تعـداد  

شـد و توزیـع باقیمانـده ایـن رگرسـیون      خوردن هیجانی انجـام 

موردبررسی قرارگرفت (هنگام نرمال نبودن توزیع متغیرهـا در  

رگرسیون در صورت نرمال بـودن باقیمانـده، رگرسـیون معتبـر     

بودن توزیع باقیمانـده ایـن   ویلک نرمال -است). آزمون شاپیرو

) بنــابراین ارتبــاط =69/0p= ،99/0Wرگرســیون را رد نکــرد (

  بین خوردن هیجانی و تعداد شکالت چشیده شده معتبر بود.

ي و خیـز  صبحنمودارهاي پراکنش مربوط به سه رابطه بین 

خیـزي و خـوردن بیرونـی و رفتـار خـوردن      صبحعاطفۀ مثبت، 

نشـان داده   1شـکل  هیجانی و تعداد شکالت چشـیده شـده در   

 شده است.
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خیزي، عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی، رفتارهاي خوردن هیجانی، خوردن بیرونی، خوردن  صبحهمبستگی پیرسون بین متغیرهاي جدول  - 4جدول 

 بازداري شده و تعداد شکالت چشیده شده

  7  6  5  4  3  2  1   متغیر

              1  خیزيصبح. 1

            1  35/0**  عاطفۀ مثبت. 2

         1  -31/0**  -15/0  عاطفۀ منفی. 3

        1  11/0 14/0 01/0  ر خوردن هیجانیرفتا. 4

      1  24/0**  07/0  03/0  -24/0**  رفتار خوردن بیرونی . 5

    1  13/0  21/0* -09/0  13/0 18/0  رفتار خوردن بازداري شده. 6

  1 -08/0 -01/0  25/0**  -03/0 -01/0 06/0 تعداد شکالت چشیده شده. 7

نفر است. 125نفر و براي بقیه   80الت چشیده شده ندازه نمونه براي همبستگی هاي شامل تعداد شک ا  

 * p< 05/0 ;  ** p< 01/0  

  

ت
مثب

ه 
طف

عا
  

 

ی
ون

یر
ن ب

رد
خو

 

 

 خیزي صبح  خیزي صبح 

 

  تعداد شکالت

  چشیده شده

 

 هیجانیخوردن   

  شده داد شکالت چشیدهخیزي و خوردن بیرونی و رابطه بین رفتار خوردن هیجانی و تع صبحخیزي و عاطفه مثبت، رابطه بین  صبحرابطه بین  -1شکل 

  

براي مقایسه افـرادي کـه در صـبح روز آزمـایش صـبحانه      

اند و افرادي که صبحانه نخورده انـد از نظـر متغیرهـاي     خورده

هاي رفتار خوردن، از ي، عاطفۀ مثبت و خرده مقیاسخیز صبح

هاي مستقل استفاده شد. بـراي بررسـی اثـر    براي نمونه tآزمون 

منفی و تعداد شکالت چشـیده شـده   مصرف صبحانه بر عاطفۀ 

هـا  ویتنی استفاده گردید. نتایج ایـن آزمـون   -مان Uاز آزمون 
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نشان داد که بین دو گروه افرادي کـه در صـبح روز آزمـایش    

ــد، تفــاوت    ــرادي کــه صــبحانه نخوردن ــد و اف صــبحانه خوردن

 p=26/0ي (خیـز  صـبح داري در هـیچ یـک از متغیرهـاي     معنی

،14/1- ) =122(t50/0ۀ مثبت ()، عاطف=p ،68/0- ) =123(t ،(

)، رفتــار p ،23/1 ) =123(t= 20/0رفتــار خــوردن هیجــانی (  

ــی (  ــوردن بیرون ــوردن  p ،11/1 ) =123(t=27/0خ ــار خ )، رفت

ــده (  ــازداري شـ ــی  p ،31/0 ) =123(t=76/0بـ ــۀ منفـ )، عاطفـ

)06/0=p ،0/1235  =U31/0ویتنی)، و تعداد شـکالت (  -مان 

=p ،5/578  =Uی) مشاهده نشد. با وجـود ایـن میـان    ویتن -مان

خیـزي ارتبـاط مثبـت    صبحروزهاي صبحانه خوردن در هفته و 

  اسپیرمن). 05/0p< ،19/0  =داري وجود داشت (معنی

  

  بحث

خیزي، عاطفـۀ مثبـت و   صبحدر پژوهش حاضر رابطۀ بین  

منفی، رفتار خوردن و میزان خوردن شکالت بررسـی گردیـد.   

نفی، رفتار خـوردن و میـزان خـوردن    همچنین عاطفۀ مثبت و م

شکالت در افرادي کـه صـبحانه خـورده بودنـد و افـرادي کـه       

هاي ایـن  صبحانه نخورده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. یافته

خیزي با عاطفۀ مثبت ارتبـاط مسـتقیم   صبحمطالعه نشان داد که 

روزي ارتبـاطی  داري دارد، اما عاطفۀ منفی با ترجیح شبانهمعنی

خیـزي و  صـبح هاي دیگر نیز این الگوي ارتباط رد. پژوهشندا

یک نظریه ارتباط بـین عاطفـۀ    )20 ،19(اند عاطفه را نشان داده

ي و خیـز  صـبح ي و همچنین عدم ارتباط بـین  خیز صبحمثبت و 

رسـد   کند که به نظر میعاطفۀ منفی را به این صورت تبیین می

(BAS) ساز رفتـاري ي با دستگاه فعالخیز صبح
اه و نـه دسـتگ   1

(BIS)بازداري رفتاري
مرتبط باشـد. از طـرف دیگـر دسـتگاه      2

ساز رفتـاري بـا عاطفـه مثبـت ارتبـاط و دسـتگاه بـازداري        فعال

  . )20(رفتاري با عاطفه منفی دارد. 

خیزي بـا عـادت خـوردن    صبحهمچنین در پژوهش حاضر 

اما با رفتـار خـوردن هیجـانی و     بیرونی ارتباط معکوس داشت،

و  3شـده ارتبـاطی نداشـت. در پـژوهش الزار    خوردن بـازداري 

خیـزي) کـه بـا    صـبح روزي (نیـز تـرجیح شـبانه    )21(همکاران 

گیــري شــده بــود بــر هــر ســه  انــدازه 4شــبی -س صــبحیمقیــا

زیرمقیاس پرسشنامه رفتار خوردن داچ تأثیر و بیشـترین انـدازه   

اثــر را بــر عــادت خــوردن بیرونــی داشــت. در پــژوهش مشــابه 

_______________________________________ 
1 Behavioral Activation System  
2 Behavioral Inhibition System  
3 Lázár 
4 Morningness Eveningness Questionnaire 

ــه     ــرادي ک ــا در اف ــوردن، تنه ــاي خ ــورد رفتاره ــري در م دیگ

هـاي  پـذیري کـورتیزول بـاالیی داشـتند، بـین اسـترس      واکنش

. )22(وردن روزانـه اسـنک ارتبـاط وجـود داشـت      روزانه و خـ 

ان مطالعه حاضر، پژوهشی که رابطه بین تیپ شبانهاگرچه مؤلف

روزي و واکــنش پــذیري کــورتیزول را بررســی کــرده باشــد، 

روزي نیافتنــد، بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ تغییــرات شــبانه 

ــبانه   ــپ شـ ــورتیزول و تیـ ــت   )24، 23(روزي کـ ــن اسـ ممکـ

ــنش ــر    واک ــانیزم اث ــورتیزول، مک ــذیري ک ــبحپ ــر  ص ــزي ب خی

هـاي آینـده در زمینـۀ    هاي رفتار خوردن باشـد. پـژوهش   مؤلفه

پـذیري کـورتیزول، و رفتارهـاي    ، واکـنش خیـزي صبحارتباط 

  تواند این موضوع را روشن سازد.خوردن می

شناسی نیز تواند از نظر روشیافته مهم این پژوهش که می 

مهم باشد ارتباط بین خـرده مقیـاس رفتـار خـوردن هیجـانی و      

تعداد شـکالت مصـرف شـده در آزمـایش چشـیدن دروغـین       

خوردن هیجـانی نشـان    است. همبستگی تعداد شکالت و رفتار

تواند به عنوان مقیاسی عینی بـراي  دهد که این آزمایش میمی

بررسی رفتار خوردن به کار گرفتـه شـود. همچنـین ایـن یافتـه      

تواند به طور ضـمنی بـر روایـی معیـار خـرده مقیـاس رفتـار        می

  خوردن هیجانی پرسشنامه رفتار خوردن داچ داللت کند. 

هـاي مطالعـه حاضـر بـراي     فتهدر مورد خوردن صبحانه، یا 

داري بـین  هیچ کدام از متغیرهاي مـورد مطالعـه تفـاوت معنـی    

ــرادي کــه در روز انجــام مطالعــه صــبحانه خــورده  ــد و  اف بودن

خیزي با صبحبودند، نشان نداد؛ اما  افرادي که صبحانه نخورده

تعداد روزهاي صبحانه خـوردن در هفتـه ارتبـاط داشـت. ایـن      

و  7، رنـدلر 6، روسـر 5هاي میولفته هاي پژوهشیافته همسو با یا

اسـت کـه دریافتنـد     )26(و همکـاران   9و هالسـی  )25( 8کوبلر

خیـزي  صـبح  مصرف صبحانه در افرادي کـه نمـره بـاالتري در   

  تر است.دارند، بیش

پژوهش حاضر داراي چند محدودیت اسـت. نخسـت آن    

ي و پرسشـنامه رفتـار   خیـز  صـبح که دو ابزار پرسشنامه ترکیبی 

خوردن داچ که در این پژوهش بـه کـار رفتـه انـد، اگرچـه بـا       

هـاي  دقت ترجمه و ترجمـه معکـوس شـده انـد و در پـژوهش     

هـاي وسـیع در ایـران اسـتفاده     هاند، در نمونپایلوت به کار رفته

اند و شواهدي مبنی بر اثبات روایی سـازه و روایـی معیـار    نشده

ها وجود ندارد. بـه طـور خـاص روایـی پرسشـنامه ترکیبـی       آن

_______________________________________ 
5 Meule 
6 Roeser 
7 Randler 
8 Kübler 
9 Halsey 
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خیزي توسط یک سنجه زیستی چرخه شبانه روزي ماننـد  صبح

میــزان کــورتیزول یــا میــزان دمــاي بــدن بررســی نشــده اســت. 

هــاي مربــوط بــه تعــداد شــکالت در همچنــین بــا ایــن کــه داده

ــر     ــترده اي را در ب ــدوده گس ــین مح ــیدن دروغ ــایش چش آزم

ترین فراوانی مربوط به تعداد سه شکالت بـود  گرفت، بیش می

توان علت آن را این دانست که افراد حتی اگر میلی بـه  که می

خوردن سه شکالت نداشتند آنها را به علت امتحـان کـردن یـا    

کردنـد،  ژوهش چشیدن الزام احسـاس مـی  به علت این که در پ

هاي آینـده تعـداد انـواع    توان در پژوهشاند. میمصرف کرده

هـایی بـا حجـم    شکالت را به دو نـوع تقلیـل داد و از شـکالت   

تر استفاده کرد. و آخرین محدودیت مربوط به حجم نمونۀ کم

مورد استفاده در پژوهش است. اگرچه نمونۀ پـژوهش از تـوان   

هـاي  ی برخوردار است، اما نسبت به هنجـار پـژوهش  نسبتاً خوب

باشـد و  همبستگی به خصوص در حیطۀ سالمت، کوچک مـی 

ممکن است بعضی از روابط بین متغیرها، به دلیل حجـم نمونـه   

هـاي  دار نشـده باشـد. پـژوهش   کم از نظر پنهان مانـده و معنـی  

تــر مــی تواننــد ایــن موضــوع را آینــده بــا نمونــه هــاي بــزرگ

  سازد.تر  روشن

  

  سپاسگزاري

پژوهشگران از دانشجویانی کـه بـه صـورت داوطلبانـه در      

 نمایند. این پژوهش شرکت کردند تشکر و قدردانی می

تعـارض  حمایت مالی از پژوهش و بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، [

  .]منافع وجود نداشته است
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The Relationship between Morningness, Positive and Negative Affect, 

Eating Behaviors, and Eating Chocolate in Students  
 

Abstract 

Objectives: This study aimed to investigate the relationship between 

morningness, eating behaviors, positive and negative affect and eating 

chocolate and to evaluate these variables with regard to eating breakfast. 

Method: The study design was correlational. 125 undergraduate students of 

Faculty of Psychology and Education of University of Tehran completed Dutch 

Eating Behavior Questionnaire, Positive and Negative Affect Scale and 

Composite Scale of Morningness. 80 of these subjects then participated in a 

chocolate sham-palatability test. The number of chocolates participants tasted 

was considered as an objective measure of eating behavior. Results: 

Morningness had positive relationship with positive affect (r=0.35, p<0.01) but 

negative relationship with external eating (r=-0.24, p<0.01), though no 

relationship was found between morningness and negative affect. Among 

tested variables, only emotional eating was related to the number of chocolates 

in the test (r=0.25, p<0.01). Though the number of breakfast days per week 

was related to morningness (r=0.19, p<0.05), there was no difference between 

the study variables in participants who ate breakfast and those did not. 

Conclusion: The correlation between the number of chocolates consumed and 

emotional eating is an important finding of the study introducing the test for 

objective measurement of emotional eating phenomenon. In addition, 

morningness was correlated with positive affect and external eating that is in 

accordance to previous research. 

 

Key words: morningness; circadian rhythm; eating behavior; emotional eating; 

sham-palatability test 
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