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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :یکی از دالیل شایعتر بودن مشکالت روانشناختی در افراد مبتال به چاقی ،کنترل کمتر هیجانات در این افراد است .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی
تکنیکهای تنظیم هیجان بر کاهش مشکالت روانشناختی زنان مبتال به چاقی انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود و با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری انجام گردید .نمونهگیری به روش در دسترس ،از بین زنان دارای شاخص
توده بدنی ( Body mass indexیا  )BMIباالتر از  25شهر اصفهان در سال  1394صورت گرفت و  24نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (تکنیکهای
تنظیم هیجان) و شاهد قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامه  )SCL-90( Symptom Chek List-90جمعآوری گردید .گروه آزمایش  8جلسه آموزشی تنظیم هیجان مدل
 Grossرا دریافت کرد؛ در حالی که گروه شاهد از این آموزش بیبهره بود .دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :ابعاد آسیبشناختی روانی نشان داد که تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب و وسواس در مرحله پسآزمون تأثیر معنیداری نداشت ( ،)P > 0/050اما این اثر در مرحله پیگیری
معنیدار بود ( .)P < 0/050همچنین ،تنظیم هیجان تأثیر معنیداری بر کاهش افسردگی و جسمانیسازی در دو مرحله پیگیری و پسآزمون داشت (.)P < 0/050
نتیجهگیري :آموزش تنظیم هیجان به شیوه گروهی ،بر بهبود عالیم آسیبشناختی روانی بیماران مبتال به چاقی اثربخش است و تلویحات مهمیدر توجه به درمانهای گروهی تنظیم
هیجان در کاهش مشکالت بیماران مبتال به چاقی دارد.
واژههاي کلیدي :گروه درمانی ،هیجانات ،آسیبشناختی روانی ،بزرگسال ،چاقی

ارجاع :کریمی آسیه ،رضایی دهنوی صدیقه ،مقتدایی کمال .بررسی اثربخشی آموزش تکنیکهای تنظیم هیجان بر کاهش مشکالت روانشناختی زنان مبتال به چاقی.
مجله تحقیقات علوم رفتاری 1396؛ 52-58 :)1( 15
پذیرش مقاله1395/12/11 :

دریافت مقاله1395/9/29 :

مقدمه
در سالهای اخیر اضافه وزن و چاقی در میان بسیاری از جوامع و کشعورها شعیو
پیدا کرده است .آنچه از اطالعات موجود برمیآید ،این که اضعافه وزن و چعاقی بعه
مسأله عمومی و ملی تبدیل شده است و به همین دلیل نیاز به راهحلهای گسعترده
برای برخورد علمی و دقیق با آن به وضوح به چشم میخورد ( .)1چاقی بعه حعالتی
گفته میشود که در آن وزن بدن  20درصد از وزن مطلوب بیشتر باشد (.)2
نگرش و رفتارها نسبت به خوردن ،توسط عوامل چندگانهای ماننعد عوامعل
روانشناختی از جمله هیجانات و استرس مشخص معیشعود و ایعن متریرهعا در
شکلگیری اضافه وزن و چاقی نقش بسیار مهمی دارد ( .)3همچنین ،فرایندهای
عصب -زیستشناختی در تنظیم خوردن از جمله کنترل رفتارهای خوردن ،نشان
می دهد که خوردن به شدت تحت تأثیر هیجانات قرار دارد .بنابراین ،اگر تنظعیم
هیجان دچار آسیب شود ،تنظیم در حیطعههعای دیگعر ماننعد کنتعرل رفتارهعای
خوردن را میتواند تحت تأثیر قرار دهد (.)4
از دیدگاه رفتاری چندین نظریه تنظیم هیجان پیشنهاد میشود کعه نظریعه

خوردن هیجانی را به مثابه راهبرد مقابله در پاسخ به یک رنجیدگی روانعی بایعد
دانست ( .)5 ،6این دیدگاهها اشکال رفتار مرتبط با خعوردن همچعون اخعتال ت
خوردن را در پاسخ به هیجانات توصیف معیکننعد ( .)7در ایعن راسعتا Attia ،و
 Robertoگزارش نمودند که هیجانعات منفعی از جملعه اضعطراب ،اسعترس و
افسردگی میتوانند عوامل پیشبینی کننده قوی برای پرخوریهعای هیجعانی و
اضافه وزن باشند ()8؛ چنانکه اختال ت هیجانی از جملعه افسعردگی ،وسعواس،
اضطراب و ترس اجتماعی در افراد مبتال به چاقی شای تر است و حتی در برخعی
از پژوهشها نرخ شیو این اختال ت در این افراد تا  37درصد گزارش گردیعده
است ( .)9بر اساس نظریه برانگیختگی هیجانی ،پرخوری بعا برانگیختگعیهعای
هیجانی تحریک میشود تعا سعطب برانگیختگعی کعاهش یابعد ( Leehr .)10و
همکاران نیز دریافتند که زنان دارای اضافه وزن و چاق در مقایسه با گروه سالم،
خودآگاهی کمتری از هیجانات خود دارند و در تنظیم هیجانات خعود بعا مشعکل
مواجه هستند ( .)11همچنین Czaja ،و همکاران نتیجه گیری کردند افرادی که
نمی توانند خوردن خود را کنترل و مدیریت کنند و دچار چاقی هسعتند ،بیشعتر از

 -1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد ،اصفهان ،ایران
 -2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران
 -3دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :آسیه کریمی

Email: asieh_karimi_6@yahoo.com
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آسیه کریمی و همکاران

راهبردهای نامطلوب هیجانی بهره میبرند (.)12
با توجه به مشکل چاقی و اختال ت همبود با آن ،تاکنون طیف وسعییی از
درمععانهععای روانشععناختی مانن عد شععناختی -رفتععاری ،آمععوزش خودکارامععدی،
آرامشآموزی و هیپنوتراپی درکاهش عالیم روانی و کاهش وزن بیمعاران مبعتال
به چاقی تأثیرگذار بودهاند .هدف از درمانهای روانشناختی اختالل چعاقی ایعن
است که بتوان به مراجیان به خوبی یاد داد که بین گرسنگی هیجانی و گرسنگی
فیزیولوژیک فرق بگذارند و به تکانههای هیجانی و نشخوارهای فکعری خعود از
طریق غذا خوردن پاسخ ندهند ( )8و پاسخ خوردن را بعا پاسعخهعای مناسعبتعر
دیگری جایگزین کنند و مسایل هیجانی زیربنایی را مد نظر قرار دهند .بعر ایعن
اساس ،درمانهایی که به هیجان و فرایندهای هیجانی ایعن افعراد توجعه کعافی
نداشته باشند ،نمیتوانند در طو نی مدت اثرگذاری خود را حفظ نمایند (.)13
از جمله درمانهای هیجانمدار که میتواند بر عالیعم روانشعناختی افعراد
مبتال به چاقی تأثیر داشته باشد و تاکنون کمتر معورد توجعه پژوهشعگران قعرار
گرفته است ،آموزش تنظیم هیجان است ( .)10از سوی دیگر ،مشخص گردیعده
است که فرایندهای مرتبط با تنظیم هیجان از جمله کنترل بر رفتار خعوردن ،بعه
میزان زیادی تحت تأثیر هیجانات قرار دارد ( .)4بنابراین ،میتعوان گفعت وقتعی
افراد دچار بینظمی هیجانی می شوند ،اغلب کنترل رفتار خوردن خود را از دست
می دهند؛ یینی کنترل کمتری بر خوردن در موقییتهای هیجانی منفی دارنعد و
خلق منفی بیشتری را در روزهای همراه با پرخوری نشان میدهند ( .)10 ،14بر
این اساس ،چعاقی از لحعار روانشعناختی پیامعدهای منفعی از جملعه اسعترس،
افسردگی ،اضطراب و رفتارهای آشفته خوردن را به دنبال دارد ( .)15 ،16تنظعیم
هیجان به توانایی فهم هیجانات و تیعدیل تجربعه و ابعراز هیجانعات اشعاره دارد
( .)14در واق  ،تنظیم هیحان به راهبردهعایی اطعالق معیشعود کعه بعه منظعور
کاهش ،افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی مورد استفاده قرار میگیرد (.)17
تنظیم هیجان ممکن است برای به راه انداختن ،افزایش دادن ،حفظ کعردن
یا کاهش دادن هیجانات مثبت و منفی در پاسخ به اتفاقات محیطی ایفای نقعش
کند؛ چرا که فرایندهای فیزیولوژیک ،رفتاری و تجربی را تحت تأثیر قرار میدهد
( Aldao .)18و همکاران در بسط نظریه های مربوط بعه تکنیعک هعای تنظعیم
هیجان ،اظهار داشتند که اختالل و آشفتگی در هیجان ها و تنظیم آنها به دلیل
اهمیت ذاتیشان در زندگی روزمره ،پیامدهای آسیبشناختی زیادی را به همعراه
خواهد داشت ( .)19تنظیم هیجان سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و تیامالت
اجتماعی مثبت ( )20و مدیریت و کنترل موقییعتهعای اسعترسزا ( )21معرتبط
است .در بید مداخلههای مبتنی بر تنظیم هیجان ،پژوهشهعای انعدکی صعورت
گرفته است ،اما پژوهشهای گوناگون حاکی از اثر مینیدار این روش آموزشی بر
مؤلفههای مختلف روان شناختی افراد گونعاگون اسعت .نتعایط مطالیعه  Gratzو
 Gundersonنشان داد که مداخله گروهعی تنظعیم هیجعان ،تعأثیر مثبتعی بعر
کاهش رفتارهای خودمخرب و نشانه های ویژه اختالل شخصعیت معرزی ماننعد
کاهش نشانههای افسردگی ،اضعطراب و اسعترس دارد ( .)22در راسعتای نتعایط
مذکور ،بررسیها نشان میدهد که تنظیم هیجان میتواند در کاهش اضطراب و
افسردگی که واکعنشهعایی روانشعناختی بعه اسعترسهعای زنعدگی محسعوب
میشوند ،مؤثر باشد ( .)23همچنین ،کارایی این روش آموزشی در بهبود سالمت
روان دختران ( ،)24افزایش خودادراکی و باورهای خودکارامعدی ( )25و کعاهش
محدودیتهای ترذیهای آسیبرسان ( )26تأیید شده است.

با توجه به مطالب بیعان شعده ،چعاقی و اضعافه وزن تحعت تعأثیر حعا ت
روان شناختی افراد قرار دارد .از طرف دیگر ،از جمله متریرهای روانشناختی کعه
بیشترین پژوهش در این حوزه را به خود اختصاص داده ،اما از بیعد مداخلعهای و
آموزشی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ،بحع تنظعیم هیجعان معیباشعد.
بنابراین ،سؤالی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به آن است ،این بود که آیا
روش درمانی تنظیم هیجان در کاهش عالیم روانشناختی زنان مبتال به چعاقی
اثربخش میباشد؟

مواد و روشها
این پژوهش از نو کارآزمایی بالینی بود کعه طعرح آن بعه صعورت دو گروهعی
(آزمایش و شاهد) و در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیعری (دو ماهعه)
اجرا شد .جامیه آماری مطالیه را کلیه زنان چاق شهر اصفهان در سال  1394که
به درمانگاه شبانه روزی پاسارگاد ملک شهر مراجیه کرده بودنعد ،تشعکیل داد .در
ابتدا روش نمونه گیری به صعورت در دسعترس بعود؛ چعرا کعه فقعط کسعانی در
پژوهش شرکت داده شدند که به مرکز یاد شده به عنوان بیماران دارای اخعتالل
چاقی مراجیه نموده بودند .سپس بیماران توسط متخصص ترذیه مورد مصاحبه و
ارزیابی بالینی قرار گرفتند که در طی این فرایند با استفاده از مالک تشخیصی و
شاخص توده بدنی ( Body mass indexیا  ،)BMIکسانی که چاق تشخیص
داده شدند (نمرات با ی  )25باقی ماندند که در گام آخر  30نفر از این افراد بعه
صورت تصادفی انتخاب شدند و با گمعارش تصعادفی در گعروههعای آزمعایش و
شاهد قرار گرفتند ( 15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه شاهد).
مییارهای ورود آزمودنیها به گروهها عبارت از دارا بودن اختالل چعاقی بعر
اساس میاینه بالینی متخصص ترذیعه ،نداشعتن مشعکالت روانشعناختی حعاد و
مزمن ،داشتن حداقل مدرک دیپلم برای هر بیمار ،جنسیت زن ،دامنه سنی  25تا
 60سال و عدم شرکت در دورههای رواندرمانی طی  6معاه اخیعر بعود .معالک
خروج آزمودنیها ،داشتن بیماری خاصعی دال بعر چعاقی و ععدم رضعایت بعرای
شرکت در پژوهش در نظر گرفته شد .پس از این فرایند ،افراد گروه آزمایش طی
 8جلسه  90دقیقهای ،هفتهای یک جلسه و در طعی  2/5معاه مداخلعه آموزشعی
تنظیم هیجان معدل  )14( Grossرا در محعل درمانگعاه شعبانهروزی پاسعارگاد
ملکشهر اصفهان دریافت نمودند که شرح جلسات در جدول  1ارایه شده اسعت.
پس از اتمام جلسات آموزشی ،افراد هر دو گعروه بعه وسعیله پعسآزمعون معورد
سنجش قرار گرفتند .زم به ذکر است که آزمون پیگیری پس از دو ماه صورت
پذیرفت تا مشخص گردد که کارایی و تأثیر آموزش تنظیم هیجان در طول زمان
چه اثری بر کاهش مشکالت روانشناختی زنان مبتال به چاقی دارد؟
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش در ادامه به تفصیل آمده است.
 -1برررا اعالتررات ج یرر شررناختی :اطالعععات فععردی و
جمییت شناختی شرکت کنندگان شامل سن ،شرل ،میزان تحصعیالت ،وضعییت
تأهل و طول مدت بیماری از طریق برگ اطالعات جم آوری شد.
 -2پرسشنامره  :)SCL-90( Symptom Chek List-90ایعن
مقیاس برای اولین بار در سعال  1973توسط  Derogatisو  Clearyبر اساس
تجربیات بالینی و تحلیلهای روانسنجی قبلی به شکل فیلعی ارایعه و میرفععی
شعد ( .)27آزمون معذکور شعامل  90معاده در مقیعاس پعنط درجعهای لیکعرت (
صفر = هیچ = 1 ،کمی = 2 ،تا حدی = 3 ،زیاد و  = 4به شدت) میباشد و  9بید
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اثربخشی تنظیم هیجان بر مشکالت روان شناختی

جدول  .1خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجانی (با اقتباس از مدل )Gross
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

شرح جلسه
اجرای پیشآزمون ،میارفه افراد نمونه پژوهش با یکدیگر ،بیان ضرورت آشنایی و استفاده از تنظیم هیجان در زندگی
تیریف هیجان ،شناخت انوا هیجان و توضیب در مورد فرایند بیولوژیک ایجاد هیجان و اثرگذاری هیجان بر کارکرد روزانه ،تکلیف خانگی و نوشتن انوا هیجانات تجربه شده
توسط اعضای گروه تا جلسه آینده
آموزش راههایی جهت افزایش تجربههای مثبت ،آموزش آگاهی از تجربیات مثبت ،ایجاد تجربههای مثبت از طریق تجسم ذهنی صحنههای شادیبخش و غفلت از نگرانی
آموزش راههای کاهش هیجانات منفی ،آموزش آگاهی از تجربیات منفی و کاهش هیجانات منفی از طریق خواب کافی ،تالش برای به دست گرفتن کنترل زندگی ،ترذیه
صحیب و ورزش ،مراقبت از خود با مراج به موق به پزشک
توجه آگاهانه به هیجان فیلی ،توجه کامل به هیجان مثبت و منفی خود و پذیرش آن بدون قضاوت و ابراز صحیب هیجان
آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت و منفی ،آموزش ارزیابی از هیجانات و توجه به پیامدهای هر هیجان و تالش برای ابراز مناسب و بازداری از ابراز نامناسب
هیجان
آموزش ترییر هیجانات منفی از طریق عمل بر خالف هیجان تجربه شده مانند ترس ،عصبانیت و استرس
جم بندی مطالب آموزشی جلسات گذشته و اجرای پسآزمون

عالیم روانپزشکی شامل «شکایات جسعمانی ،وسعواس و اجبعار ،حساسعیت در
روابط متقابل ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی و
روانپریشی» را مورد بررسی قرار میدهد .در ایعن مقیعاس  7معاده اضعافی نیعز
وجود دارد که در هیچ یک از موارد یاد شعده طبقعهبنعدی نشعده اسعت .آزمعون
 SCL-90حالت های فرد را از یک هفته پیش مورد ارزیابی قرار میدهد .بعرای
تییین شرو عالیم روانپزشکی در هر حیطه ،از نقطه برش  2/5استفاده میشود
و میانگین نمرات  2/5و بعا تر از آن در هعر حیطعه بعه عنعوان حالعت مرضعی
محسوب میگردد .پایایی و روایی این ابزار در مطالیات داخل کشور مورد بررسی
و تأیید قرار گرفته است .مصعطفینعژاد و همکعاران پایعایی  0/88را بعرای ایعن
پرسشنامه گزارش نمودند ( .)28در سایر مطالیات ،پایایی  0/94و  0/86نیعز بعه
دست آمده است ( .)27 ،29پایایی زیرمقیاسهای این پرسشنامه در پژوهش حاضر
� Cronbachبین  0/79تا  0/96محاسبه گردید.
با استفاده از ضریب s alpha

یافتهها
یافتههای جمییتشناختی نشان داد که  39درصد افراد معورد بررسعی ( 12نفعر)
سن بین  30-40سال داشتند و افراد  20-30سال ( 7نفعر 28 ،درصعد) در رتبعه
بیدی بودند .همچنین ،میانگین سنی شرکت کنندگان  37/92 â 9/61سال بعه
دست آمد .بیشتر نمونهها ( 19نفر 63،درصد) متأهل بودند .همچنعین ،بیشعترین
فراوانی ( 9نفر 36 ،درصد) مربوط به افعراد بعا سعطب تحصعیالت کارشناسعی و
کمترین فراوانی ،مربوط به افراد با سطب تحصیالت ابتدایی و کارشناسعی ارشعد
(هرکدام  1نفر 4 ،درصد) بود .در جدول  2یافتههای توصیفی متریرهای پژوهش
ارایه شده است.
به منظور بررسی مینیداری آماری تفاوتهای مالحظه شده در میانگینهعا
و پاسخگویی به فرضیات پژوهش ،میانگین گروههای آزمایش و شاهد در مراحل
پسآزمون و پیگیری با کنترل اثر پیش آزمون با آزمون تحلیل کواریانس (کنترل
نمرات پیش آزمون) مورد تحلیل قرار گرفت .قبل از ارایعه نتعایط تحلیعل آزمعون
کواریانس ،پیشفرضهای آزمون های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفعت .بعر
همین اساس ،نتایط آزمعون  Kolmogorove-Smirnovبیعانگر آن بعود کعه
پیشفرض نرمعال بعودن توزیع نمونعهای دادههعا برقعرار اسعت (.)P > 0/050
همچنین ،پیش فرض همگنی واریانس نیز با استفاده از آزمعون  Leveneمعورد

سنجش قرار گرفت که نتایط آن بیانگر عدم مینیداری مقدار  Pبود و نشعان داد
پیشفرض همگنی واریانسها رعایت شده است (.)P > 0/050
جدول  .2یافتههای توصیفی مؤلفههای پژوهش
نوب
متغیر
ارزیابی
پیشآزمون
اضطراب
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
افسردگی
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
وسواس
پسآزمون
پیگیری
جسمانیسازی پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه شاهد

میانگین  ±انحراف م یار

0/99
0/74
0/85
0/88
0/71
0/89
0/88
0/87
1/01
1/04
0/53
0/89

1/48 â
1/22 â
1/40 â
1/78 â
1/60 â
1/66 â
1/34 â
1/20 â
1/27 â
1/58 â
1/30 â
1/36 â

گروه آزمایش

میانگین  ±انحراف م یار

0/67
0/53
0/38
0/90
0/49
0/34
0/62
0/55
0/48
0/79
0/42
0/41

0/86 â
0/61 â
0/47 â
1/31 â
0/83 â
0/55 â
1/18 â
0/80 â
0/58 â
1/35 â
0/74 â
0/74 â

بر اساس دادههای جعدول  ،3پعس از کنتعرل اثعر پعیشآزمعون ،بعین میعزان
اضطراب و وسعواس گعروههعا (آزمعایش و شعاهد) در مرحلعه پعسآزمعون تفعاوت
مینی داری وجود نداشت .بنعابراین ،آمعوزش گروهعی تنظعیم هیجعان بعر کعاهش
اضطراب و وسواس زنان مبتال به چاقی در مرحله پسآزمون اثربخش نبود ،اما بعین
میزان افسردگی و جسمانیسازی گروهها (آزمایش و شاهد) در مرحلعه پعسآزمعون
تفاوت مینیداری مشاهده شد و با توجه به جدول میانگینها (جدول  ،)2معیتعوان
نتیجععه گرفععت کععه آمععوزش گروهععی تنظععیم هیجععان بععر کععاهش افسععردگی و
جسمانیسازی زنان مبتال به چاقی در مرحله پسآزمون اثربخش بوده است .ععالوه
بر این ،در مرحله پیگیری ،در همه عالیم روانشناختی شامل اضطراب ،افسعردگی،
وسواس و جسمانیسازی بین گروهها (آزمایش و شاهد) تفعاوت مینعیداری وجعود
داشت .بنابراین ،با توجه به جدول میانگینها (جدول  )2میتوان نتیجهگیعری کعرد
که آموزش گروهی تنظعیم هیجعان بعر کعاهش اضعطراب ،افسعردگی ،وسعواس و
جسمانیسازی زنان مبتال به چاقی در مرحله پیگیری اثربخش بود.
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آسیه کریمی و همکاران

متغیر
اضطراب
افسردگی
وسواس
جسمانیسازی

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کواریانس جه بررسی تأثیر متغیر گروهبندی بر میزان تالیم روانشناختی
F
مقدار P
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مج وع مجذورات
نوب ارزیابی
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

0/83
1/75
2/40
5/21
0/54
1/91
1/50
1/51

1
1
1
1
1
1
1
1

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی تکنیکهای تنظعیم هیجعان بعر
عالیععم آسععیبشععناختی روانععی از جملععه افسععردگی ،اضععطراب ،وسععواس و
جسمانیسازی در زنان چاق شهر اصفهان بود .نتایط نشان داد که آموزش تنظیم
هیجان بر کاهش اضطراب و وسواس در مرحله پسآزمون مینیدار نبوده اسعت،
اما این ارتباط در مرحله پیگیری مینعیدار گعزارش شعد .همچنعین ،اثعر تنظعیم
هیجان بر کاهش افسردگی و جسمانیسازی در دو مرحله پیگیری و پسآزمعون
مینیدار بود.
تنظیم هیجان باع تیدیل ارزشیابیها و واکنشهای ذهنی فرد اسعت؛ بعه
صورتی که منجر به واکنشهای مناسب در ابیاد شعناختی ،انگیزشعی و رفتعاری
میشود ( .)18در راستای نتایط به دست آمده ،بررسیها نشان میدهد که تنظیم
هیجان میتواند در کاهش اضطراب و افسردگی که واکنشهایی روانشناختی به
استرسهای زندگی محسوب میشوند ،مؤثر باشعد (Tortella-Feliu .)23 ،30
و همکاران گزارش نمودند که توانایی در مدیریت تنظیم هیحان ،رابطه میکوسی
با نشانهها و عالیم اختال ت روانعی از جملعه افسعردگی و اضعطراب دارد (.)30
نتایط پژوهش ها حاکی از آن است که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان ها بعر
بهزیستی روان شناختی ،سالمت جسمانی و روابط بین فردی مؤثر تأثیر میگذارد
()23؛ به طوری کعه نشعانههعای نارسعایی تنظعیم هیجعان در بعیش از نیمعی از
اختال ت روان شناختی همچعون اخعتال ت اضعطرابی و در تمعامی اخعتال ت
شخصیتی اتفاق میافتد ( .)17نتایط تحقیق  Kuscheو  Greenbergگعزارش
کرد که آموزش مهارتهای تنظیم هیجان نه تنها سعبب سعازش یعافتگی افعراد
معیشعود ،بلکعه افسردگی و هیجانات منفی را کعاهش میدهد ( )31و از سعوی
دیگر ،مشخص شده است که فرایندهای مرتبط با خودتنظیمی از جمله کنترل بر
رفتار خوردن ،به میزان زیادی تحت تأثیر هیحانات هستند ( .)4بنابراین ،میتوان
گفت وقتی افراد در تنظیم هیجانات خود ناتوان میشوند ،در کنترل رفتار خوردن
دچار مشکل میشوند؛ یینی نمیتوانند کنترل رفتار خعوردن را در موقییعتهعای
هیحانی منفعی معدیریت نماینعد و خلعق منفعی بیشعتری همچعون اضعطراب و
افسردگی را در موقییتهای همراه با پرخوری نشان میدهند (.)31
نتایط ابیاد روانشناختی نیز نشان داد کعه اثعر تنظعیم هیجعان بعر کعاهش
اضطراب بر اساس یافتههعای پعژوهش حاضعر در راسعتای یافتعههعای مطالیعه
 Grossو  )21( Johnمیباشد .آنها نشان دادنعد کعه مداخلعه گروهعی تنظعیم
هیجان ،تأثیر مثبتی بر کاهش اضعطراب و اسعترس دارد .همچنعین Dogan ،و
همکاران ثابت کردند که افراد مبتال به چاقی ،از غذا خوردن هیجانی بعه عنعوان

0/83
1/55
2/40
5/21
0/54
1/91
1/50
1/51

2/34
7/91
6/76
11/96
1/57
6/50
9/07
5/19

0/140
0/010
0/010
0/002
0/220
0/010
0/006
0/030

اندازه اثر
0/09
0/26
0/23
0/35
0/06
0/22
0/29
0/19

تدبیری برای مقابله با هیجان های منفی استفاده می کنند ( .)32بنابراین ،آموزش
تنظیم هیجان می تواند با آگاه نمودن افراد دارای اضافه وزن از هیجانات مثبت و
منفی و پذیرش و ابراز به موق آنها ،نقش مهمیدر کاهش پرخعوری عصعبی و
اضطراب داشته باشد.
نتیجه حاضر در زمینه اثربخشی تکنیک های تنظیم هیجان بر افسردگی در
راستای نتعایط تحقیقعات دیگر ماننععد  McGeeو همکعاران ( Carver ،)33و
همکعععاران ( Aldo ،)34و  )35( Nolen-Hoeksemaو Ongen Demet
( ،)36گزارش نمود که تنظیم هیجان ارتباط مستقیمی با افسردگی افراد دارد .در
تبیین نتیجه حاضر شاید بتوان گفت که در آموزش گروهی تنظعیم هیجعان ،بعر
عدم سرکوب ابراز هیجان و استفاده از ارزیابی مجعدد تأکیعد معیگعردد و افعراد
آموزش میبینند که نه تنها از هیجانات اجتناب نکنند ،بلکه از سرکوب آنها نیعز
دست بردارند و این در صورتی است که در پژوهشهای زیادی بیان شعده اسعت
که از مؤلفههای اصلی و مسبب و تداومبخش افسردگی ،سرکوب هیجانات است
( .)36 ،37عالوه بر این ،در درمان تنظعیم هیجعان تأکیعد زیعادی بعه شناسعایی
هیجانات و آگاهی از آنها میشود و این امر کمک میکند که فرد درک و فهعم
بیشتر و روشن تری از هیجانات خود داشته باشد و این مسأله نیعز بعر افسعردگی
افراد تأثیر دارد؛ چرا که افعراد افسعرده درک و آگعاهی کمعی از هیجانعات خعود
دارند (.)38
در تبیین چگونگی اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بعر باورهعای وسواسعی،
شاید بتوان گفت که نتایط برخی مطالیات نشان داده است ،افراد مبتال به اختالل
وسواس فکری -عملی ( Obsessive-Compulsive Disorderیعا )OCD
در مقایسه با گروه سالم ،نمرات با تری در دشواریهای تنظیم هیجعان کسعب
کردند ( .)39 ،40نتعایط پعژوهشهعای  Allenو  )40( Barlowو  Gencozو
 )41( Akaحاکی از آن بود که بین راهبردهای سازش نایافته تنظعیم هیجعان و
نشانههای  OCDرابطه مثبتی وجود دارد .بنابراین ،انتظعار معیرود دشعواری در
تنظیم هیجان ،پیشبینی کننعده نشعانههعای  OCDو بعه دنبعال آن باورهعای
وسواسی را فراهم آورد .آموزش گروهی تنظیم هیجان به افراد مبعتال بعه چعاقی
کمک کرد تا با کنترل و مدیریت هیجانهای منفی و مثبت و مقابلعه کارامعد بعا
آنها در موقییتهای برانگیزاننده افکار و تکانههای وسواسی،آنها راکنترل کنند
و در دام راهبردهای سازش نایافته همچون خوردن ،جهت پاسخ بعه هیجعانهعا
گرفتار نشوند.
در تبیین نتیجه حاضر در زمینه اثربخشی تکنیکهعای تنظعیم هیجعان بعر
جسمانیسازی شاید بتوان گفت که مروری بر یافتههای موجود نشان میدهد که
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اثربخشی تنظیم هیجان بر مشکالت روان شناختی

 عواطف و هیجانات ارتباط تنگاتنگی با اختال ت خوردن دارند و این،طرف دیگر
 کنترل و تنظیم هیجانات متمرکعز اسعت و،که درمان تنظیم هیجان بر مدیریت
 اضافه وزن و پرخوری در معدیریت سعطوح هیجعانی خعود،افراد مبتال به چاقی
 در پژوهش حاضر و در بخش مهارتآموزی تنظیم هیجان بر ایعن،مشکل دارند
مورد تمرکز شد و شاید این مسایل دلیل کاهش فرایند جسمانیسعازی در افعراد
 پژوهش حاضر مانند پژوهشهای دیگر دارای محدودیتهایی بود که از آن.باشد
 تعا25(  دامنه سنی،)جمله میتوان به محدودیت جنسیتی (پژوهش بر روی زنان
، سال) و جررافیایی (پژوهش در شهر اصفهان) اشاره نمود که بعر اسعاس آن60
.باید احتیاطهای زم در تیمیم نتایط پژوهش صورت گیرد

سپاسگزاری
مطالیععه حاضععر برگرفتععه از پایععاننامععه مقطعع کارشناسععی ارشععد بععا شععماره
 بدین. مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد میباشد،15020701931022
 مدیریت درمانگاه شبانه روزی پاسعارگاد،وسیله از جناب آقای دکتر خسرو نظری
،ملک شهر که در جم آوری گروه نمونه و فضعای معورد نیعاز همکعاری نمودنعد
.تشکر و قدردانی به عمل میآید

 مشکالت و کاستیهای وسی آنهعا در،یکی از ویژگیهای افراد مبتال به چاقی
 نارساکنشوریهای هیجعانی در رویعارویی بعا حعواد.حوزه هیجانها میباشد
 از جمله هستههای اساسی آسیبشناسی روانی میباشد که در دیعدگاه،تنیدگیزا
 بعه عبعارت.روان تحلیلگری با عنوان مکانیزمهای دفاعی دسته بندی شده است
 افراد از الگوها و سعبکهعای، برای مقابله با فراخوانی هیجانهای مختلف،دیگر
Castelnuovo-Tedesco ، در این راستا.)42( دفاعی خاصی استفاده می کنند
) نشععان دادنععد کععه44(  و همکععارانZoccali ) و43( Whisnant Reiser و
مکانیزم جسمانیسازی در بین افراد مبتال بعه چعاقی و دارای اضعافه وزن شعای
است و این احتمال وجود دارد که آنها به استفاده از این مکانیسم تمایعل دارنعد
تا از خود در مقابل هیجانات افسرده کننده و سایقهای پرخاشگری که تمایل به
 جعایگزینی آن بعا،بازداری و فرافکنی آنها به سمت شعی خعارجی و همچنعین
 شاید با مدیریت و تنظیم هیجانات ایعن، بنابراین. محافظت کنند،پرخوری است
. استفاده از مکانیزم جسمانیسازی آنها کاهش یابد،افراد
آموزش تنظیم هیجان به طور خاص بعرای آمعوزش مهعارتهعای تنظعیم
هیجانات سازگارانه طراحی شده است و میتواند برای هدف قرار دادن رفتارهایی
 با توجه بعه ایعنکعه، بنابراین.)43(  مؤثر باشد،که نتیجه بینظمی هیجانی است
جسمانیسازی ناشی از بروز نقص و نارسایی در سیستم هیجانات معیباشعد و از
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اثربخشی تنظیم هیجان بر مشکالت روان شناختی

The Effectiveness of Emotion Regulation Techniques on Decreasing the
Psychopathological Problems of Women with Obesity
Asieh Karimi1, Sedigheh Rezaei-Dehnavi2, Kamal Moghtadaei3
Original Article

Abstract
Aim and Background: A reason for the higher prevalence of psychological problems in individuals with obesity is
their lack of emotional control. The aim of this study was the assessment of the effectiveness of emotion regulation
techniques on the psychopathological problems in women with obesity.
Methods and Materials: The present clinical trial was conducted through pretest-posttest method and follow-up.
From among all women with BMI of over 25 in Isfahan, Iran, in 2015, 24 women were selected through convenience
sampling and randomly assigned to two experimental (emotion regulation techniques) and control groups. Data were
collected using the Symptom Checklist-90 (SCL-90) questionnaire. The collected data was analyzed using
ANCOVA in SPSS software.
Findings: The results of psychopathology dimensions indicated that the effect of emotion regulation on the reduction
of anxiety and obsession was not significant in the posttest stage (P > 0.050), but it was significant in the follow-up
stage (P < 0.050). However, emotion regulation had a significant effect on the reduction of depression and
somatization in the posttest and follow-up stages (P < 0.050).
Conclusions: It can be concluded that emotion regulation education is effective on the improvement of
psychopathological symptoms in patients with obesity and it has some important implications in the consideration of
emotion regulation group therapy in the reduction of the problems of patients with obesity.
Keywords: Group therapy, Emotions, Psychopathology, Adolescent, Obesity
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