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Abstract
Background and Objective: Overweight is a health problem in every society. The
current research has aimed at investigating the effectiveness of emotion regulation skills
training on self-control, eating styles and body mass index in the overweight students.
Methods: This study was a semi-experimental study with a pre-test, post-test, and
follow-up design. The statistical population included all overweight female students of
Payame Noor University of Rezvanshahr. The samples of this research was 34 persons,
who had overweight and randomly divided into experimental and control groups (17
persons in each group). To collect data, the self-control questionnaire and the Dutch
eating behavior questionnaire were used. Also, BMI was calculated by dividing weight
(kg) by squared height (m2). Emotion regulation training was conducted during 12
sessions in experimental group while the control group did not receive any training. Data
was analyzed using repeated measures analysis of variance by SPSS23.
Results: The results showed that mean scores of self-control, eating styles and
BMI, after emotion regulation training, were significantly different in experimental and
control groups (P<0/01) and this difference also remained in the follow-up phase
(P<0/01). In other words, emotion regulation training leads to an increase in the mean
of self-control scores and a decrease in the average score of eating styles and body mass
index in the experimental group compared to the control group.
Conclusion: Emotion regulation skills training has an impact on self-control,
eating styles, and body mass index. Therefore, it is suggested that this intervention
applies for overweight and obesity treatment.
KeyWords: Emotion Regulation Skills, Self-Control, Eating Styles, Body Mass
Index, Overweight.
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مواد و روشها :اين مطالعه يک طرح نيمهآزمايشی با پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری بود .جامعۀ
آماری ،در برگيرندۀ تمامی دانشجويان دختر دچار اضافهوزن دانشگاه پيام نور رضوانشهر بود .نمونۀ
پژوهش  34فرد مبتال به اضافهوزن بودند که بهطور تصادفی در گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند
( 17نفر در هر گروه) .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ خودکنترلی و پرسشنامۀ رفتار خوردن داچ
استفاده شد .همچنين ،نمايۀ تودۀ بدنی با تقسيم وزن (برحسب کيلوگرم) بر مجذور قد (برحسب متر)
اندازهگيری شد .آموزش تنظيم هيجان طی  12جلسه در گروه آزمايش اجرا شد و گروه کنترل هيچ
آموزشی را دريافت نكرد .دادهها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازهگيری مكرر و از طريق
نرمافزار SPSSنسخۀ  23تحليل شدند.

یافتهها:

نتايج نشان داد که ميانگين نمرات خودکنترلی ،سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی ،پس از

آموزش تنظيم هيجان ،در گروههای آزمايش و کنترل تفاوت معناداری داشته است ( )P<0/01و اين
تفاوت در مرحلۀ پيگيری نيز حفظ شد ( .)P<0/01به عبارت ديگر ،آموزش تنظيم هيجان منجر به
افزايش ميانگين نمرات خودکنترلی و کاهش ميانگين نمرات سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی در
آزمودنیهای گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل شد.
نتیجهگیری :آموزش مهارتهای تنظيم هيجان بر خودکنترلی ،سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی
اثرگذار است .بنابراين پيشنهاد میشود که اين مداخله در درمان اضافهوزن و چاقی بهکار گرفته شود.
کلمات کلیدی :مهارتهای تنظيم هيجان ،خودکنترلی ،سبکهای خوردن ،نمايۀ تودۀ بدنی،
اضافهوزن
کپیرايت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از اين مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
سازمان جهانی بهداشت ،اضافهوزن و چاقی را بهعنوان
تجمع چربی غيرطبيعی و يا بيش از حد که ممكن است
سالمت را مختل کند تعريف کرده است .براساس آخرين
گزارش اعالمشده از سوی اين سازمان ،در سال  2014بيش
از  1/9ميليارد ( 39درصد) از جمعيت بزرگسال اضافهوزن
داشته و بيش از  600ميليون نفر ( 13درصد) مبتال به چاقی

بودند ( .)1شيوع باالی اضافهوزن و پيامدهای منفی آن،
بهعنوان يكی از مشكالت عمدۀ بهداشت عمومی در اغلب
کشورها مطرح شده است ،بهصورتی که اضافهوزن و چاقی
پنجمين عامل خطر مرگومير در جهان شناخته شده است
( .)2اين مشكل بهويژه ميان جوانان در حال گسترش است
( )3و دانشجويان يكی از گروههای بسيار آسيبپذير در اين
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زمينه هستند ( .)4سالهای دانشگاه دورهای است که در آن

مثبتی وجود دارد ( .)15در پژوهش  Rommelو همكاران

دانشجويان در حال گذار از نوجوانی به بزرگسالی هستند و
مشخص شده است که تعامل عوامل اجتماعی ،روانی و
بيولوژيكی که در طول اين سالهای گذار اتفاق میافتد،
ممكن است آنها را نسبت به بسياری از رفتارهای پرخطر

( 96 )16نفر از زنان چاق با  56نفر از زنان عادی مقايسه

آسيبپذير کند ( )5و اغلب ،رفتارهای مرتبط با وزن ناسالم،
همچون کاهش فعاليت فيزيكی ،کمتحرکی ،خواب و رژيم
غذايی نامطلوب را اتخاذ کنند (.)6
از آنجايی که شروع زودتر چاقی با بهبودی کمتر و
پيامدهای منفیتری همراه است ( ،)7درمان اضافهوزن در
پيشگيری از بروز بيماریهای مزمن در ميانسالی شود (.)8
يكی از مباحث پيشگيری و مداخلۀ زودهنگام رفتارهای
پرخطر بهداشتی ميان جوانان ،پرداختن به عوامل روانی
اجتماعی مرتبط با علل اضافهوزن و چاقی است .اگرچه چاقی
تحتتأثير عوامل متعدد بيولوژيكی و ژنتيكی قرار دارد ،تأثير
عوامل اجتماعی ،جسمانی و تأثيرات رژيم غذايی را نبايد
ناديده گرفت .بهويژه اينكه مسائل روانشناختی و عادات
جوانانی که دچار وزن اضافه هستند ،میتواند تا بزرگسالی
باقی بماند (.)9
در دورۀ انتقال از کودکی به نوجوانی ،خودکنترلی يكی
از عوامل محافظتکننده در برابر اضافهوزن است (.)10
خودکنترلی به ظرفيت فرد برای غلبه و مهار تكانههای
غيرقابلپذيرش و نامطلوب ،نظمدادن به رفتارها ،تفكرات و
هيجانات اشاره دارد ( .)11مطالعات موجود نشان میدهند
که افراد دچار اضافهوزن و چاقی ،خودکنترلی پايينی دارند
( )12و خودکنترلی باالتر با تغييرات در رفتارهای خوردن،
کيفيت رژيم غذايی و نمايۀ تودۀ بدنی ()Index Body Mass
همراه است .سبک خوردن ،متغير ديگری است که با
اضافهوزن در ارتباط است ( .)13سه سبک خوردن مرتبط با
اضافهوزن شامل خوردن بيرونی ،هيجانی و بازداریشده
است .خوردن بيرونی ،به خوردن در پاسخ به محرکهای
مرتبط با غذا بدون در نظر گرفتن حاالت گرسنگی و سيری
اشاره دارد .خوردن هيجانی ،نشانگر پرخوری در پاسخ به
هيجانات منفی است و خوردن بازداریشده ،تحتعنوان
محدود کردن آگاهانۀ مصرف غذا در نظر گرفته میشود
( .)14براساس نتايج پژهش  van Strienو همكاران ()2016
بين سبک خوردن هيجانی و شاخص تودۀ بدنی همبستگی

هيجانات ،مطابق با نيازها و اهداف خود هستند (.)17
براساس مدل مقابلۀ سازگارانه با هيجانات ،تنظيم مؤثر
هيجان از طريق  9توانايی صورت میگيرد :آگاهی از
هيجانات؛ شناسايی و نامگذاری هيجانات؛ تفسير درست
احساسات بدنی مرتبط با هيجان؛ درک عوامل ايجادکنندۀ
هيجانات؛ تعديل فعاالنۀ هيجانات منفی؛ پذيرش هيجانات
منفی در مواقع الزم؛ تحمل هيجانات منفی در مواقعی که
نمیتوان آنها را تغيير داد؛ مواجهه (به جای اجتناب) با
موقعيتهای پريشانکننده بهخاطر کسب اهداف مهم؛
حمايت دلسوزانه از خود (تشويق ،تسكين خود ،راهنمايی)
به هنگام مواجهه با هيجانات ناخواسته (.)18-19
در پژوهشی که  Micantiو همكاران ( )2017انجام
دادند ،مشخص شد که تنظيم هيجان بهعنوان يكی از ابعاد
آسيبشناسی چاقی محسوب میشود و بنابراين ،میتواند
بهعنوان بخشی از معيارهای تشخيصی و برنامههای درمانی
چاقی در نظر گرفته شود (.)20
در راستای اثربخشی آموزشهای مبتنی بر تنظيم
هيجان در متغيرهای روانشناختی و نمايۀ تودۀ بدنی افراد
مبتال به اضافهوزن ،مطالعات اندکی انجام شده است .در
برخی از اين پژوهشها ،آموزش آرامسازی منجر به کاهش
خوردن هيجانی و کاهش وزن در زنان چاق شد ( )21و
آموزش مديريت استرس نيز بر کاهش وزن زنان چاق و دچار
اضافهوزن اثرگذار بوده است ( .)22در پژوهش  Wnukو
همكاران ( )23درمان گروهی هيجانمدار منجر به کاهش
قابلمالحظهای در فراوانی رفتار پرخوری ،بهبود در
خلقوخوی ،کنترل هيجانات و خودکارآمدی در زنانی که
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Downloaded from journal.ihepsa.ir at 21:02 +0330 on Saturday February 23rd 2019

بزرگساالن جوان میتواند منجر به کاهش و يا حتی

شدند و به پرسشنامۀ عادات خورن  Dutchو مقياس سطح
آگاهی هيجانی پاسخ دادند .زنان چاق در آگاهیهای
هيجانی ،نمرات پايينتری داشتند و از غذا خوردن هيجانی
بهعنوان يک راهبرد تنظيم هيجان ،بيشتر از گروه شاهد
استفاده میکردند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،يكی از مداخالت
روانشناختی که میتواند اين جمعيت خاص را هدف قرار
دهد ،آموزش مهارتهای تنظيم هيجان است .تنظيم هيجان
به مجموعه ای از فرايندها اشاره دارد که افراد از طريق آنها
به دنبال نظارت ،ارزيابی و هدايت مجدد جريان خودکار

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.125
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دچار اختالالت خوردن بودند ،شد .در پژوهشهای داخلی
نيز  Zebardastو همكاران ( )24اثربخشی مديريت هيجان
را بر کاهش وزن زنان چاق بررسی کردند و به اين نتيجه
دست يافتند که اين آموزش ،مهارتهای تنظيم هيجانی را
بهبود بخشيده و منجر به کاهش وزن در زنان چاق شد.
همچنين ،نتايج پژوهش  Nourianو همكاران ( )25در

روش بررسی
پژوهش حاضر ،از نمونه پژوهشهای نيمهآزمايشی بهصورت
پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل به همراه دورۀ
پيگيری است .جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر را تمامی
دانشجويان دختر دچار اضافهوزن مقطع کارشناسی دانشگاه
پيام نور واحد رضوانشهر در سال تحصيلی 1395-96
تشكيل میدهند .از مجموع  393نفر دانشجوی دختر308 ،
نفر در غربالگری اوليه براساس طرح پايش سالمت که در
شروع سال تحصيلی بهمدت دو هفته انجام شد ،شرکت
کردند و وزن و قد آنان (برای محاسبۀ نمايۀ تودۀ بدنی) در
کنار شاخصهای سالمت جسمی و روانی بررسی شد .از افراد
فوق 104 ،نفر اضافهوزن داشتند .پس از هماهنگی با رياست
دانشگاه مذکور و کسب مجوز ،از بين افرادی که مالکهای
ورود به مطالعه و نيز تمايل به مشارکت در اين پژوهش را
داشتند 40 ،نفر به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب و
به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل،
جايگزين شدند ( 20نفر در هر گروه) .با توجه به اينكه در
پژوهشهای آزمايشی حداقل حجم نمونه  15نفر برای هر
گروه توصيه شده ( ،)26با هدف افزايش اعتبار بيرونی و
احتمال افت آزمودنی 40 ،نفر انتخاب شدند .در اين مطالعه
به لحاظ اخالقی ،رضايتنامۀ کتبی از تمامی شرکتکنندگان
برای شرکت در پژوهش اخذ شد .همچنين در زمينۀ محرمانه
بودن اطالعاتشان به آنان اطمينان داده شد.
مالکهای ورود به مطالعۀ حاضر عبارت بودند از :مؤنث بودن،
سن  20تا  35سال ،دريافت نكردن رژيم غذايی خاص،

گزارش شده است ( .)11در ايران نيز ضريب بازآزمايی و آلفای
کرونباخ اين مقياس بهترتيب  0/88و  0/80گزارش شده
است ( .)27پرسشنامۀ عادات خوردن داچ که برای
سبکهای خوردن از آن استفاده میشود ،از سوی
 Strienو همكاران در سال  1986طراحی شده است .اين
پرسشنامه شامل  33آيتم است که سه زيرمقياس را در بر
میگيرد :خوردن هيجانی که خوردن در پاسخ به آشفتگی
هيجانی را اندازهگيری میکند ( 13سؤال)؛ بيرونی که
خوردن در پاسخ به نشانههای بيرونی غذا را اندازه میگيرد
( 10سؤال)؛ بازداری شده که محدود کردن رفتار خوردن را
اندازه میگيرد ( 10سؤال) و در مقياس پنج درجهای ليكرت
از ( 1هرگز) تا ( 5بسيار زياد) تنظيم شده است .اين
پرسشنامه از پايايی بازآزمايی ،همسانی درونی (ضرايب
آلفای کرونباخ بين  0/80تا  )0/95و روايی عاملی مناسب
برخوردار است ( .)28اعتبار و روايی اين پرسشنامه در ايران
Van

نيز مطلوب ارزيابی شده است (.)29
آموزش مهارتهای تنظيم هيجان در  12جلسه براساس
پروتكل آموزشی  Berkingو  ،)18( Whitleyهر جلسه
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زمينۀ اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش بر خوردن
هيجانی در زنان چاق ،حاکی از کاهش خوردن هيجانی در
گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مرحلۀ پسآزمون و
ماندگاری آن در مرحلۀ پيگيری بود .بر اين اساس ،اين
مطالعه با هدف بررسی تأثير آموزش مهارتهای تنظيم
هيجان بر خودکنترلی ،سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی
در دانشجويان مبتال به اضافهوزن انجام شده است.

شرکت نكردن در کالسهای آموزشی بهمنظور کاهش وزن،
باردار نبودن و نمايۀ تودۀ بدنی بين  25تا  .30افرادی که
بيماری جسمی و روانشناختی قابلتوجهی که نياز به مصرف
دارو يا رژيم خاصی داشتند و بيش از دو جلسه در مداخله
غيبت داشتند ،از جمع شرکتکنندگان مطالعۀ حاضر خارج
شدند .در نهايت  34نفر بهعنوان نمونۀ نهايی باقی ماندند
( 17نفر در هر گروه) .در اين مطالعه ،محاسبۀ نمايۀ تودۀ
بدنی از طريق تقسيم وزن (به کيلوگرم) بر مجذور قد (به
متر مربع) انجام گرفت .وزن شرکتکنندگان با کمينۀ پوشش
و بدون کفش بهوسيلۀ ترازوی ديجيتالی  Secaساخت کشور
آلمان با  100گرم خطا محاسبه و قد آنها نيز با نوار مدرج
استاندارد با واحد سانتیمتر و دقت  0/1در وضعيت ايستاده
کنار ديوار و بدون کفش اندازهگيری شد .ابزارهای
استفادهشده برای جمعآوری دادهها شامل پرسشنامۀ
خودکنترلی و پرسشنامۀ عادات خوردن بود .مقياس
خودکنترلی از سوی  Tangneyو همكارانش ( )2004تهيه
شده و  36ماده دارد که بهصورت پنجدرجهای ليكرتی از 1
(اصالً) تا ( 5خيلی زياد) تنظيم شده است .دامنۀ نمرۀ کل
افراد بين  36تا  180است و نمرات باالتر ،نشانگر
خودکنترلی بيشتر است .آلفای کرونباخ اين مقياس0/59 ،
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یافتهها
ميانگين و انحرافمعيار سن شرکتکنندگان در گروه
آزمايش و کنترل بهترتيب برابر با  24/35±3/18و
 25/41±3/73بوده است .در جدول  ،1ميانگين و
انحرافمعيار متغيرهای پژوهش دو گروه در مراحل
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری ارائه شده است.

جدول  .1میانگین و انحرافمعیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

گروه کنترل

گروه آزمایش
پيشآزمون

پسآزمون

پيگيری

پيشآزمون

پسآزمون

پيگيری

خودکنترلی

(70/88)6/98

(87/94)7/59

(84/76)7/28

(70/71)7/93

(67)7/46

(64/65)7/57

خوردن هیجانی

(31/12)5/11

(18/65)4/53

(19/76)4/24

(30/82)6/03

(34/29)5/78

(34/35)5/26

خوردن بیرونی

(32/29)4/41

(22/41)4/08

(22/59)4/93

(32)5/92

(35/41)4/98

(34/76)4/59

خوردن بازداریشده

(22/06)4/87

(15/76)4/40

(16/59)4/32

(22/47)5/31

(25/88)5/40

(25/06)5/40

نمایۀ تودۀ بدنی

(27/83)0/84

(26/76)0/87

(26/58)0/92

(27/74)1/19

(28/54)1/16

(28/60)1/01

در ادامه برای مقايسۀ گروه آزمايش با گروه کنترل در
متغيرهای خودکنترلی ،سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی
در دانشجويانی که اضافهوزن داشتند ،از آزمون تحليل
واريانس با اندازههای مكرر استفاده شد .اين آزمون پيش از
اجرا مفروضههايی دارد که میبايست رعايت کرد .نخست،
برای بررسی همسانی واريانسهای دو گروه از آزمون لوين
استفاده شد و نتايج نشان از معنادار نبودن مؤلفهها میداد.
بنابراين مفروضۀ همگنی واريانسها تأييد شد .همچنين،
برای بررسی فرض يكسان بودن واريانس ،نتايج آزمون
کرويت موچلی نشان داد که هيچيک از متغيرها در سطح
 0/05معنادار نيستند؛ لذا شرايط برای استفاده از مدل آماری
اندازهگيری مكرر فراهم بوده است .در اين راستا ،نتايج تحليل

واريانس با اندازهگيریهای مكرر برای متغيرهای پژوهش در
جدول  2ارائه شد.
نتايج جدول  2بيانگر آن است که بين نمرههای
خودکنترلی ،سبکهای خوردن (هيجانی ،بيرونی،
بازداریشده) و نمايۀ تودۀ بدنی در گروههای آزمايش و
کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/01همچنين بين
ميانگين نمرات اين متغيرها در مراحل پيشآزمون،
پسآزمون و پيگيری تفاوت معناداری بهدست آمد
( .)P<0/01سرانجام روند تغيير نمرات متغيرهای مذکور ،از
مرحلۀ پيشآزمون به پسآزمون و پيگيری در گروه آزمايش
و کنترل تفاوت معناداری داشته است ( .)P<0/01لذا با توجه
به تفاوت ميانگينهای مشاهدهشده ،میتوان گفت آموزش
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بهمدت  90دقيقه و هفتهای يکبار بهصورت گروهی ،از نيمۀ
مهرماه لغايت نيمۀ دی ماه  1395در مرکز مشاورۀ دانشگاه
و از سوی محقق اجرا شد .در اين پروتكل آموزشی ،محتوای
جلسات اول و دوم (روانی آموزشی) ،آشنايی شرکتکنندهها
با مبانی نظری و تجربی هيجانها و چگونگی تنظيم هيجان
براساس مهارتهای هفتگانۀ (آرامش عضالنی ،تمرين
تنفس ،آگاهی بدون قضاوت ،پذيرش و تحمل ،حمايت
دلسوزانه از خود ،تجزيهوتحليل و اصالح حالتهای هيجانی)
مطرحشده در اين مدل بود .جلسۀ سوم به تمرين آرامش
عضالنی و تنفسی و تأکيد بر تمرين منظم ،جلسۀ چهارم و
پنجم به آگاهی بدون قضاوت (آگاه شدن به هيجان و
نامگذاری هيجانی) ،جلسۀ ششم و هفتم به پذيرش و تحمل،
جلسۀ هشتم به حمايت دلسوزانه از خود ،جلسۀ نهم،
تجزيهوتحليل هيجانات (بررسی نشانههای موقعيت هيجانی،
شناسايی هيجانهای اوليه و ثانويه و تعيين اهداف
مقابلهای) ،جلسۀ دهم به تعديل و اصالح هيجانات ،جلسۀ

يازدهم به تمرين بيشتر برای مقابله با حالتهای هيجانی
خاص و تعديل آنها بهويژه آنهايی که برای سالمت روان مهم
هستند و جلسۀ دوازدهم به جمعبندی و ارزيابی کلی
اختصاص داده شد.
بالفاصله پس از اتمام مداخله ،از گروههای آزمايش و کنترل
پسآزمون بهعمل آمد و دو ماه بعد از آن ،مرحلۀ پيگيری،
در هر دو گروه اجرا شد .دادههای بهدست آمده از پژوهش،
به کمک نرمافزار SPSSنسخۀ  23و با استفاده از آزمون
تحليل واريانس با اندازهگيری مكرر تحليل شدند.
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و ميانگين نمرات سبکهای خوردن (هيجانی ،بيرونی و
بازداریشده) و نمايۀ تودۀ بدنی کاهش معناداری ()P<0/01
داشته است .اين نتايج در مرحلۀ پيگيری نيز حفظ شده و
معنادار هستند (.)P<0/01

مهارتهای تنظيم هيجان در متغيرهای خودکنترلی،
سبکهای خوردن و نمايۀ تودۀ بدنی در دانشجويان مبتال به
اضافهوزن ،اثربخش بوده است .به عبارت ديگر ،ميانگين
نمرات خودکنترلی آزمودنیهای گروه آزمايش در مرحلۀ
پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزايش معنادار (،)P=0/01

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر در متغیرهای دو گروه طی سه مرحله
متغیر

تحلیل واریانس

بينآزمودنیها

درونآزمودنیها

بينآزمودنیها
خوردن
هیجانی

درونآزمودنیها

بينآزمودنیها
خوردن
بیرونی

درونآزمودنیها

بينآزمودنیها
خوردن
بازداریشده

درونآزمودنیها

بينآزمودنیها
نمایۀ تودۀ
بدنی

درونآزمودنیها

گروه

4817/66

1

4817/66

29/92

0/01

0/48

خطا

5152/67

32

161/02

عامل

765/24

2

382/62

117/44

0/01

0/79

عامل و گروه

2350/26

2

1175/13

360/69

0/01

0/92

خطا

208/51

64

3/26

گروه

2450/01

1

2450/01

خطا

2538/82

32

79/34

32/02

0/01

0/50

عامل

406/84

2

203/42

251/50

0/01

0/89

عامل و گروه*

1350/73

2

675/36

834/99

0/01

0/96

خطا

51/77

64

0/81

گروه

1754/21

1

1754/21

خطا

2134

32

66/69

26/31

0/01

0/45

عامل

255/77

2

127/88

65/51

0/01

0/67

عامل و گروه*

943/29

2

471/65

241/60

0/01

0/88

خطا

124/94

64

1/95

گروه

1022/83

1

1022/83

خطا

2320/75

32

72/52

14/10

0/01

0/31

عامل

47/08

2

23/54

31/18

0/01

0/49

عامل و گروه*

458/61

2

229/31

303/75

0/01

0/91

خطا

48/31

64

0/76

گروه

39/26

1

39/26

خطا

94/11

32

2/94

13/35

0/01

0/29

عامل

0/69

2

0/35

6/77

0/01

0/18

عامل و گروه*

22/88

2

11/44

223/68

0/01

0/88

خطا

3/27

64

0/05

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای تنظيم هيجان بر خودکنترلی ،سبکهای خوردن
و نمايۀ تودۀ بدنی در دانشجويان مبتال به اضافهوزن بود.

نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای تنظيم
هيجان میتواند منجر به افزايش خودکنترلی شود .اين نتايج
همسو با يافتههای پژوهش  Frieseو همكاران ( )2012است
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خودکنترلی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا
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که تمرينات ذهن آگاهی يكی از راهبردهای کارآمد و سريع
برای افزايش خودکنترلی است (.)30
اين نتايج با يافتههای پژوهشهايی مطابقت دارد که از
يک سو معتقدند نقص در توانايیهای تنظيم هيجان ،منجر
به افزايش عواطف منفی و کاهش عواطف مثبت میشود و
در نتيجه رفتارهای ناکارآمد برای اجتناب از هيجانات منفی
شكل میگيرد ( )31و از سوی ديگر ،هيجانات منفی مثل
خشم ،اضطراب ،ترس و غم و اندوه ،اغلب خودکنترلی را
کاهش میدهند ( .)32بنابراين آموزش مهارتهايی که

رفتارها ،تفكرات و هيجانات خود ( ،)11همپوشانی زيادی با
تعريف تنظيم هيجان تحتعنوان توانايی بازشناسی ،درک و
پذيرش هيجانات و همچنين راهبردهايی برای تعديل تجربه
و بيان هيجانات در راستای اهداف و ارزشهای بلندمدت دارد
( .)33لذا آموزش مهارتهايی که تنظيم هيجان را تقويت
کند ،به نوبۀ خود منجر به تغيير در ميزان خودکنترلی افراد
میشود.
براساس نتايج پژوهش حاضر ،آموزش مهارتهای
تنظيم هيجان بر هر سه سبک خوردن (هيجانی ،بيرونی و
بازداریشده) اثرگذار بوده است .نتايج اين پژوهش همسو با
يافتههای پژوهشی است که معتقدند دشواری در تنظيم
هيجان ،پيشبينیکنندۀ هر سه سبک خوردن است ( )34و
درمانهای روانشناختی مبتنی بر آرامسازی ( ،)21تنظيم
هيجان ( )23و پذيرش و تعهد ( )25را در خوردن هيجانی
و يا پرخوری زنان چاق اثربخش میدانند.
در تبيين اين يافته بايد اذعان کرد از آنجايی که افراد
مبتال به مشكالت خوردن ،هيجانات منفی بيشتری را تجربه
میکنند ( )35و ممكن است خوردن ،وسيلهای برای مقابله
با اين هيجانات پريشانکننده باشد ( ،)36بر اين اساس،
خوردنِ هيجانی نوعی مقابلۀ ناسازگارانه و هيجانمحور
قلمداد میشود ( .)37بنابراين ،مداخلۀ مبتنی بر آموزش
مهارتهای تنظيم هيجان به افرادی که اضافهوزن دارند،
کمک میکند تا بهجای اينكه هيجانات منفی خويش را با
غذا خوردن سرکوب کنند ،مهارتهايی را برای تنظيم

همكاران ( )24است که آموزش مديريت هيجان ،مهارتهای
تنظيم هيجانی را بهبود بخشيده و منجر به کاهش وزن در
زنان چاق شد .در پژوهش  Christakiو همكاران ()2013
اثربخشی يک برنامۀ مديريت استرس  8هفتهای که شامل
آرامسازی پيشروندۀ عضالت و تنفس ديافراگمی بود ،بر
کاهش وزن و رفتار خوردن در نمونهای از زنان دچار
اضافهوزن و چاقی بررسی شد و نتايج آن نشان داد که
مديريت استرس منجر به کاهش وزن و نمايۀ تودۀ بدنی در
اين افراد شده است (.)22
ممكن است اثرگذاری اين مداخله بر نمايۀ تودۀ بدنی
از طريق تغيير ايجادشده در سازههای روانشناختی ديگری
مثل خودکنترلی و سبکهای خوردن که در پژوهش حاضر
به آن پرداخته شده است ،صورت گرفته باشد؛ چرا که افرادی
که خودکنترلی باالتر دارند ،در کنترل رفتار خوردن موفقتر
هستند و رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت و بهزيستی بيشتری
را نشان میدهند ( .)11همچنين ،توانايی حفظ خودکنترلی،
برای جلوگيری از پرخوری در موقعيتهايی که غذای
پرکالری فراوان وجود دارد ،مفيد است ( .)38کاهش در
خوردن هيجانی نيز با کاهش بيشتر وزن در زنان مبتال به
اضافهوزن همراه است ( .)39اين مداخله ،با آموزش
شيوههای سازگارانۀ مقابله با هيجانهای منفی ،منجر به اين
میشود که افراد بهجای اينكه به غذا خوردن بهعنوان راهی
برای فرار از هيجانهای منفی پناه ببرند ،ارزش غذا و خوردن
را در جايگاه اصلی آن ،يعنی برطرف کردن نياز فيزيولوژيكی
فرد به هنگام گرسنگی برای ايجاد تعادل زيستی ،در نظر
بگيرند.
از نقاط قوت مطالعۀ حاضر ،بررسی همزمان متغيرهای
روانشناختی و نمايۀ تودۀ بدنی در افراد دچار اضافهوزن و
اثربخشی آموزش مهارتهای تنظيم هيجان بر اين شاخصها
بود که در ديگر پژوهشها بسيار اندک و بهصورت پراکنده
بررسی شدهاند .با اين حال ،اين پژوهش محدوديتهايی نيز
داشته است .از جمله اينكه اين مطالعه فقط در زنان مبتال
به اضافهوزن اجرا شد و همچنين ،محدود به يک نمونۀ
131
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متمرکز بر درک ،اصالح و پذيرش هيجانات منفی باشد،
افزايش خودکنترلی را بهدنبال دارد.
همچنين در تبيين اين يافته میتوان گفت،
خودکنترلی بهعنوان ظرفيت فرد برای غلبه کردن و مهار
تكانههای غيرقابل پذيرش و نامطلوب و نظم دادن به

هيجانات فرا گيرند و اين در نهايت منجر به اصالح عادات
خوردن در آنان میشود.
در نهايت ،براساس يافتههای اين پژوهش ،مداخلۀ
مبتنی بر تنظيم هيجان ،اثربخشی الزم را بر نمايۀ تودۀ بدنی
داشته است .اين نتايج نيز همسو با نتايج پژوهش زبردست و

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.125
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از اين رويكردهای روانشناختی بهمنظور پيشگيری از
 بهعنوان عوامل زمينهساز،مشكالت اضافهوزن و چاقی
. استفاده کرد،بيماریهای مزمن

سپاسگزاری
مقالۀ حاضر مستخرج از رسالۀ دکتری تخصصی رشتۀ
روانشناسی است که با حمايت مالی دانشگاه محقق اردبيلی
و طی قرارداد انجام رسالۀ مقطع دکتری با شمارۀ قرارداد
 پژوهشگران بر. اجرا شده است1395/12/16  تاريخ1690
خود الزم میدانند تا مراتب تشكر و قدردانی خود را از
دانشجويان شرکتکننده در اين مطالعه که نهايت همكاری
. ابراز کنند،را داشتهاند

تعارض در منافع
بين نويسندگان هيچگونه تعارض در منافع گزارش
.نشده است

 در نهايت اينكه طول دورۀ پيگيری دو.دانشجويی بوده است
 دورۀ پيگيری،ماهه بود که پيشنهاد میشود در مطالعات آتی
طوالنیتر در نظر گرفته شود تا دربارۀ تداوم اثربخشی اين
.آموزش اطمينان بيشتری حاصل شود

نتیجهگیری
 آموزش مهارتهای،براساس يافتههای مطالعۀ حاضر
 اثربخشی الزم را بر متغيرهای روانشناختی،تنظيم هيجان
 اين نتايج.همايند با اضافهوزن و نمايۀ تودۀ بدنی داشته است
که بيانگر اهميت بهکارگيری مداخلههای روانشناختی در
بهبود شاخصهای روانی و جسمانی افراد دچار اضافهوزن
 میتواند توجه متخصصان بهداشت را به اين نكته جلب،است
 نبايد از نقش،کند که در ارتقای سالمت اين دسته از افراد
عوامل روان شناختی غافل شد و در نظر داشته باشند که با
ترکيب مداخالت روانشناختی با درمانهای پزشكی رايج
 همچنين میتوان.میتوان به نتايج مطلوبتری دست يافت
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