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 بر کاهش وزن زنان مبتال به چاقی هیجانهای تنظیم آموزش تکنیکتاثیر 

 2، منصور ریسمانچیان* 1، آسیه کریمی1معصومه محمدی خشوئی

 ، ایراننجف آباد، آبادنجفواحد  دانشگاه آزاد اسالمی، بالینی یگروه روانشناس 1
 شهرکرد، ایران  دانشگاه ؟، ،؟ ایحرفهدکتری  2

 

 چکیده 

های تنظیم هیجان که های کاهش وزن، استفاده از رویکردهایی مانند تکنیکبه دلیل عدم رضایت و موفقیت مورد انتظار از برنامه
های تنظیم هیجان بر تکنیک تاثیرتعیین  منظوربههای معمول را افزایش بدهد، ضروری است. این مطالعه بتواند اثربخشی درمان

همراه با پیگیری بود. از  آزمونپسآزمون، یشپکاهش وزن افراد چاق انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع 
نفر به  24های تغذیه در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تعداد و کلینیکبین کلیه بیماران زن مبتال به چاقی که به متخصصین 

از شاخص  هادادهی آورجمعتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین و برای  صورتبهگیری در دسترس، انتخاب و روش نمونه
های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی تنظیم هیجان تنها در یافته توده بدنی و برگ اطالعات جمعیت شناختی استفاده شد.

توان نتیجه یمهای پژوهش توجه به یافته با بود و در مرحله پیگیری اثر معناداری دیده نشد. موثربر کاهش وزن  آزمونپسمرحله 
 گرفت آموزش تنظیم هیجان به شیوه گروهی بر کاهش وزن بیماران مبتال به چاقی اثربخش است.

 ی؛ تنظیم هیجان؛ چاقیدرمانگروه: هایدواژهلک

 

 

 مقدمه

این است که  آنچه از اطالعات موجود برمی آید، در میان بسیاری از ملل شیوع پیدا کرده است. 2و چاقی 1اخیر اضافه وزن هایدر سال
گسترده برای برخورد علمی و دقیق با آن به های اضافه وزن و چاقی به مساله ای عمومی تبدیل شده است و به همین دلیل نیاز به راه حل

ال درصد از وزن ایده 19تا  10شود که وزن بدن . اضافه وزن، به حالتی گفته می(2013)اسپیل مانزا و همکاران، خورد وضوح به چشم می

شود که اقی نیز به حالتی گفته میشود( باالتر است و چو هم بر حسب تناسب وزن با قد تعیین می 3ال هم برحسب شاخص توده بدن)وزن ایده
 (.2009ال بیشتر است )دیمارکو، کلین، کالرک و ویلسون، درصد از وزن ایده 20در آن وزن بدن 

گرایش نسبت به خوردن توسط عوامل چندگانه ای نظیر عوامل روان شناختی و هیجانات مشخص می شود و متغیر هیجان در شکل  
نوعی از اشکال رفتار اختالالت خوردن را در گلباسيچمن  ز جمله چاقی نقش بسیار مهمی دارد.گیری و گسترش اختالالت خوردن ا

)رومل، ناندرینو،  پاسخ به هیجانات توصیف می کند که به طور خاص خوردن هیجانی در افراد چاق و افراد با وزن عادی بررسی شده است
و  ، استرساضطراب(، گزارش نمودند که هیجانات منفی از جمله  2009آتیا و رابرتو ) راستا،در این  .(2012دوکرو، اندریوکس، دلکورت و آنتوین، 

. گلباسیچمن، دریافت که زنان دارای اضافه دنباش های هیجانی و اضافه وزنپرخوری ی قوی برایبینی کنندهامل پیشود عنتوانمیافسردگی 
ی از هیجانات خود داشته و در تنظیم هیجانات خود با مشکل مواجه هستند. همچنین، وزن و چاق در مقایسه با گروه سالم، خود آگاهی کمتر

توانند خوردن خود را کنترل و مدیریت کنند و دارای چاقی هستند، بیشتر از (، نشان دادند افرادی که نمی2009کزاجا، ریف و هیلبرت )
 کنند.راهبردهای نامطلوب هیجانی استفاده می

ی که می تواند بر عالیم روانشناختی افراد چاق تاثیر داشته باشد و تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته از جمله درمان های

)گروس و تامپسون، هیجانات اشاره دارد  ابرازتنظیم هیجان به توانایی فهم هیجانات، تعدیل تجربه و . است، آموزش تنظیم هیجان است

                                                           
 karimi_6@yahoo.comAsieh_نویسنده مسئول:  پست الکترونیک *

1.Overweight 

2.Obesity 

3 Body Mass Index: BMI 
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ازسوی دیگر مشخص شده  (. 2010)سارنی، . تنظیم هیجان سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و تعامالت اجتماعی مثبت مرتبط است (2001

است که فرایندهای مرتبط با تنظیم هیجان از جمله کنترل بر رفتار خوردن به میزان زیادی تحت تاثیر هیجانات است )هیدرسون و وگنر، 
د، یعنی کنترل (. بنابراین می توان گفت وقتی افراد دچار بی نظمی هیجانی می شوند، معموالً کنترل رفتار خوردن خود را از دست می دهن2011

با توجه به اینکه  کمتری بر خوردن در موقعیتهای هیجانی منفی دارند و خلق منفی بیشتری را در روزهای همراه با پرخوری نشان می دهند.
های راه شناختی دارد، یکی از بهترینارتباط تنگاتنگ و همبسته با عالئم روان چاقی و اضافه وزن از یک سو و مشکالت هیجانی از سوی دیگر

 بهبود عالئم و اثر درمان، بهره گیری از درمان های روان شناختی در بین این بیماران است. 
(. 2007می کنند )گروس، تعدیل را  دخو عاطفیت تجربیا به شناختیو  ریفتار یها پاسخ ادفردر آن ا که ستاشیوه ای  نهیجاتنظیم 

 فهداین مطالب،  به توجهبا  (.2007)منین و فرچ، ست ا هشد ترکیب نیروا سیب شناسیآ های لمداز  ریبسیادر  هیندفزا رطوبه نهیجا تنظیم
 با .در زنان چاق در جهت کاهش وزن بود ردنخو یهارفتار پیشبینیدر  نهیجا تنظیم هایآموزش تکنیک نقش سیربر حاضر هشوپژاز از 

ای مطالعه  چنین منجاا سابقه دجوو معدو  باشندداده  ارقر سیربر ردمو مستقیم رطورا  حاضر هشوپژ عموضو که ندکیامطالعات  دجوو به توجه
 باشد.بوده و دارای نوع آوری های خاص خود از نظر موضوع و تبیین نتایج میدر ایران، این مطالعه در نوع خود کم نظیر 

 

 روش

 کنندگانشرکت
های بود که به متخصصین و کلینیک 1395شهر اصفهان در سال ی آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتال به چاقی در جامعه

گیری به صورت در دسترس بود، زیرا فقط کسانی در پژوهش شرکت داده شدند که به مراکز یاد شده کردند. در ابتدا روش نمونهتغذیه مراجعه می
ص تغذیه مورد مصاحبه وارزیابی بالینی قرار گرفتند و با نمودند. سپس بیماران توسط متخصبه عنوان بیماران دارای اختالل چاقی مراجعه می

ماندند. تنها تفاوت در بین دو گروه کسانی که چاق تشخیص داده شدند در گروه باقی (BMI) استفاده از مالک تشخیصی و نمایه توده بدنی، 

نفر به  30یان کل بیماران دارای اختالل چاقی تعداد ی درمانی از موارد شدن گروه آزمایش در جلسات تنظیم هیجان بود. در آخر جهت مداخله
د صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. تعداد گروه نمونه پس از اعمال مداخله آموزشی به تعدا

ن اختالل چاقی بر اساس معاینه بالینی متخصص تغذیه، دارا بودها، کنندگان به گروههای ورود شرکتبه صورت کلی مالکنفر تقلیل یافتند.  24
سال و دارا نبودن هیچ گونه بیماری خاص دال بر چاقی بود.  60تا  25ی سنی بین داشتن حداقل مدرک دیپلم برای هر بیمار، جنسیت زن، دامنه

گروهی )گروه آزمایش وگروه گواه( و شامل سه گیرد و طرح پژوهش آن به صورت دو های نیمه آزمایشی قرار میاین پژوهش در دسته پژوهش
شود و تأثیر آن بر ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. متغیر مستقل )تنظیم هیجان( است که فقط در گروه آزمایش اعمال میمرحله

 . آزمون و پیگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مورد مقایسه قرار می گیردنمرات پس

 ابزار
کنندگان از طریق برگ اطالعات شامل سن، جنس، شغل، شناختی شرکت: اطالعات فردی و جمعیتاطالعات جمعیت شناختیبرگه 

 آوری شد.میزان تحصیالت، وضعیت تأهل و طول مدت بیماری جمع
نسبت وزن  ی است که کهگیری و تعیین چاقی و اضافه وزن بدنی استفاده می شود. نمایه توده بدنی عددبرای اندازه شاخص توده بدنی:

گرم  100رود. وزن به کمک ترازوی پرتال دیجیتالی با حساسیت سنجد و برای تخمین زدن وزن متناسب با قد فرد به کار میبه قد را می
 شود. گیری میاندازه 5/0سنجیده شده و قد به کمک یک متر نواری غیرقابل اتساع به دقت 

 ی اجراشیوه
 جلسه 4گروه کنترل نیز و پیگیری،  پس از انجام پس آزمون دقیقه ای به صورت هفته ای یک بار برگزار شد. 90جلسه  8مداخله شامل 

پس اجرا مداخله،  ریافت کردند. به کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند.درمان د
 نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل شد. 
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 نتایج

باشد که مورد تحلیل می ( همگنی واریانس ها2( نرمال بودن، 1استفاده از آزمون کوواریانس مستلزم رعایت پیش فرض های آماری مانند 

مورد بررسی قرار گرفت و تایید  اسمیرینف تک گروهی -آزمون کولموگروفبودن به وسیله آزمون  نرمال(. پیش فرض <05/0pقرار گرفت )
 آزمون لوین نیز حاکی از تساوی واریانس ها بود، لذا می توان از آزمون کواریانس استفاده نمود. شد.

  1جدول           
 های توصیفی متغیر شاخص توده بدنیشاخص          

 گروه ها
 وضعیتشاخص آماری

 کل آزمایش کنترل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 24/4 38/32 91/3 77/31 58/4 86/32 پیش آزمون
 40/4 18/32 69/3 99/30 80/4 11/33 پس آزمون
 23/4 02/32 41/3 72/30 63/4 03/33 پیگیری

گزارش شده است شاخص توده بدنی در گروه کنترل و در وضعیت پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون اندکی  1 چنانچه در جدول
به  افزایش یافته است اما در گروه آزمایش میانگین شاخص توده بدنی در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون روند کاهشی داشته است.

های آماری مناسب در آمار استنباطی استفاده شد. نتایج این مالحظه شده در میانگین متغیرها از آزمون هایمنظور بررسی معناداری آماری تفاوت
 . استآزمون ها در ادامه گزارش شده 

  2جدول
 های ارزیابینتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه شاخص توده بدنی گروه ها در نوبت             

 اندازه اثر SS df MS F p منبع تغییرات مرحله

س آزمون
پ

 95/0 <001/0 40/470 55/417 1 55/417 پیش آزمون 

 25/0 01/0 39/7 56/6 1 56/6 گروه
 -- -- -- 88/0 22 52/19 خطا

ی
پیگیر

 

 72/0 <001/0 05/57 30/286 1 30/286 پیش آزمون
 09/0 13/0 42/2 18/12 1 18/12 گروه

 -- -- --  22 39/110 خطا

ها )آزمایش و کنترل( گزارش شده است در مرحله پس آزمون با کنترل اثر متغیر همپراش پیش آزمون، بین گروه 2چنانچه در جدول
( در مرحله پس آزمون میانگین شاخص توده 1ها )جدول ( و با توجه به جدول میانگین05/0p< ،39/7= (1,22)Fتفاوت معناداری وجود دارد )

باشد و بنابراین نتایج اند میاند کمتر از گروه کنترل که آموزش دریافت نکردههیجان بوده تنظیم گروهی که تحت آموزش بدنی در گروه آزمایش
 .است اثربخش بوده چاقی به مبتال کاهش شاخص توده بدنی زنان بر هیجان در مرحله پس آزمون تنظیم گروهی دهد آموزشنشان می

ها )آزمایش و کنترل( تفاوت معناداری گزارش شده است در مرحله پیگیری پس از کنترل اثر پیش آزمون، بین گروه 2همچنین چنانچه در جدول 
 (.05/0p< ،42/2=(1,22)Fوجود ندارد )

 بحث

 گروهی آزمون میانگین شاخص توده بدنی در گروه آزمایش که تحت آموزشهای پژوهش حاضر نشان داد که در مرحله پسنتایج یافته
هیجان در  تنظیم گروهی دهد آموزشباشد و بنابراین نتایج نشان میاند میاند کمتر از گروه کنترل که آموزش دریافت نکردههیجان بوده نظیمت
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آزمون، بین اما در مرحله پیگیری پس از کنترل اثر پیش .است اثربخش بوده چاقی به مبتال کاهش شاخص توده بدنی زنان بر آزمونمرحله پس
هیلبرت  و (، کزاجا، ریف2012همکاران ) و هامبرت ها )آزمایش و کنترل( تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه حاضر در راستای نتایج پیرگروه

 ( است.2008همکاران ) و ( و ویچیانسون2007( و گروس و تامپسون )2009)
 هایدر موقعیت فرد سازگاری و دهیسازمان قدرت سبب هایجانه مدیریت در تبیین نتیجه حاضر شاید بتوان اینگونه استدالل نمود که

 تجربه را هاهیجان تواندمی درونی و بیرونی اجبار گونه از هر آزاد دارد، اییافته رشد هیجانی مدیریت توانایی که فردی شود.می کنندهتحریک

بر  فرد احساسات گردد کهتنظیم هیجان در افراد با اضافه وزن باعث میواقع آموزش  (. در2007نماید )موساپ،  جلوگیری هاآن بروز از یا و کند
ممکن  منطقی هایحل راه به توجه بدون و محیط احساسی جو بر تکیه با تنها مختلف هایدر موقعیت فرد و باشد نداشته غلبه منطقش و عقل

 نحوی به خود هایو هیجان عواطف تعدیل و تنظیم در و باشد ناهشیار هیجانی، لحاظ از شخصی اگر (.2008کنزی،  نکند )مک گیریتصمیم

 بودن فربه به تمایل غذا، به نسبت شدید پذیریتحریک جمله از و عواملی شده مشکل دچار نیز غذا خوردن میزان کنترل در باشد، داشته اشکال

 (.2008گیبسون،  و واردل شود )الیور،می او در باعث پرخوری مشکالت، از فرار و
از عناصر چرا که در این روش ، رویکرد است های این، در محتوای برنامهوزنعلت کاهش  توان گفت کهدر تبیین این نتیجه میهمچنین، 

. همچنین گردیدمیالگوهای خوردن تمرکز  کردن روی عادیبر  تنظیم هیجان،عنصر رفتاری شود. در رفتاری و شناختی هم بهره برده می
شد که داده میگرفت و به افراد آموزش تخلیه را در بر می پرخوری و هایخاتمه دادن به چرخه های غذا، آموزش تغذیه وهوعد ریزی وبرنامه

ها و رفتارهایی بود که چرخه مقادیر کمتری از غذا را به طور منظم مصرف کنند. عالوه بر این، هدف عنصر شناختی این درمان، تغییر شناخت
 گردید. بخشید. این کار از طریق مقابله با افکار ناکارآمد همراه با پرخوری انجام میه یا به آنها تداوم میپرخوری را آغاز کرد

ها در گروه آموزش تنظیم ها در جریان انجام مداخله و کمتر بودن تعداد نمونهتوان به کاهش نمونههای این پژوهش میاز جمله محدودیت
ها در دو گروه بود که به دلیل محدودیت زمانی برای انجام پژوهش امکان جبران آن وجود نداشت. همچنین، نمونههیجان و عدم تساوی تعداد 

-کنندگان زن بود که این مسئله تعمیم نتایج به گروه مردان را با محدودیت مواجه میها، اختصاص دادن آن به شرکتیکی دیگر از محدودیت

های ترکیبی رژیم فردی و گروهی و انجام درمان های مداخلهی آتی روش درمان تنظیم هیجان با روشهاشود در پژوهشکند. پیشنهاد می
تنظیم هیجان روی افراد با  کارآمدی روش تنظیم هیجان و نتایج دراز مدت آنها مورد بررسی قرار گیرد. به عالوه، مقایسه درمانی با روش

 گردد. جنسیت متفاوت پیشنهاد می
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