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The Effectiveness of Self-Regulation Training with Body Mass
Index Interaction on Weight Control, Executive Functioning, and
Emotion Regulation of Overweight and Obese Adolescent
Mohammad Vatankhah
Seyed Musa Kafi
Abbas Abolghasemi
Iraj Shakerinia
Introduction
Obesity refers to a complex medical condition characterized by severe
and abnormal fat accumulation. Obesity in childhood and adolescence has
always been a strong predictor of obesity in adulthood, with a 70% chance of
obesity in adolescents (Abarca-Gómez et al., 2017). According to selfregulation theories, one of the causes of obesity in adolescence is a
deficiency in the executive functions of the brain and thus a decrease in selfregulatory capacity. As a result, self-regulation training can be considered as
an interventional approach to weight loss in children and adolescents. In this
regard, Gorin et al. (2019), in their research, showed that behavior-based
interventions can increase youth weight control without causing side effects
such as depression and decrease in quality of life and decrease 5 to 10 kg of
firm weight. Therefore, the purpose of this study is to determine whether
self-regulation intervention can improve obesity and self-regulation related
variables, executive functions and emotion regulation in obese and
overweight adolescents.
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Method
The research design is semi-experimental with control group and pre-test
and post-test stages. The statistical population of the study consisted of
obese and overweight adolescents in Isfahan who referred to health centers
in Isfahan in 2019. Samples were selected by convenience sampling from
those referring to health centers in Isfahan. They were assigned to two
experimental and control groups. Research tools including Gratz and Romer
(2004) emotion regulation difficulty questionnaire, Wisconsin and Stroop
test were used to measure executive functions. Data were analyzed using
multivariate analysis of covariance.

Results
The results of the analysis showed that self-regulation training was
effective on participants' BMI, emotion regulation, and executive functions
(F=12.73, p<0.001). However, BMI as the second independent variable was
not effective in the results of the study (F=0.536, p<0.775).

Conclusion
According to the findings of the present study, Behavioral regulation
training is effective on body mass index, emotion regulation, and executive
functions regardless of participants' level of obesity and overweight. This
finding is in line with research that has confirmed the effectiveness of
behavioral therapies on obesity. These results may be due to the nature of the
techniques used in the self-regulation package. It can also be caused by
affecting the executive functions of the brain and subsequently affecting
adolescent self-inhibition behaviors.

Keywords: Obese adolescents, Behavior regulation, Executive functions,
Emotion regulation.
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چکیده
با توجه به دشواری در تنظيم هيجان و کارکردهای اجرايی نوجوانان چاق استفاده از مداخالت
روانشناختی جهت تنظيم هيجان و بهبود کارکردهای اجرايی نوجوانان چاق از اهميت بااليی برخوردار
است .هدف اين پژوهش اثربخشی آموزش خودتنظيمی بر کنترل وزن ،کارکردهای اجرايی و تنظيم
هيجان در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بود .طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشی و با گروه
گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن شهر اصفهان بود که در سال
 0398به مراکز بهداشت اين شهرستان مراجعه نمودهاند .روش نمونهگيری به صورت در دسترس از
ميان مراجعه کنندگان به مراکز سالمت شهر اصفهان انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه
دشواری تنظيم هيجان گراتز و رومر ( ،)0222آزمون ويسکانسين و استروپ جهت سنجش کارکردهای
اجرايی بودند .دادهها با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيری تحليل شدند .نتايج تحليلهای
پژوهش نشان داد که آموزش خودتنظيمی بر سطح توده بدنی ،تنظيم هيجان و کارکردهای اجرايی
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شرکتکنندگان مؤثر بود ،با اينحال سطح توده بدنی آزمودنیها به عنوان متغير مستقل دوم در نتايج
پژوهش دخيل نبود .آموزش مبتنی بر تنظيم رفتار بر شاخص توده بدنی ،تنظيم هيجان و کارکردهای
اجرايی بدون توجه به سطح چاقی و اضافه وزن شرکتکنندگان مؤثر بود .با توجه به نتايج پژوهش
میتوان نتيجه گرفت آموزش خودتنظيمی میتواند از طريق بهبود کارکردهای اجرايی و تنظيم هيجان
منجر به بهبود خودکنترلی و مديريت خوردن در نوجوانان شده و در نتيجه موجب کاهش سطح توده
بدنی آنها میشود.
کلید واژگان :نوجوانان چاق ،خودتنظيمی ،کارکردهای اجرايی ،تنظيم هيجان.

مقدمه
چاقی 0به وضعيت پزشکی پيچيدهای اطالق میشود که با تجمع شديد و ناهنجار چربی
مشخص میشود؛ اين افزايش چربی در نتيجه سبک زندگی کم تحرک و پرکالری به وجود
میآيد ( )World Health Organization, 2015با وجود اينکه از دهه  0982چاقی و اضافه-
وزن 0به عنوان يک مشکل در اولويت توجه مطرح شده است ،آمارهای جهانی نشان میدهد
که اضافه وزن به يک مشکل فراگير و شايع تبديل شده است ( .)Williams et al., 2015اعتقاد
بر اين است عوامل متعددی سبب چاقی و اضافه وزن در افراد میشود که اين عوامل تلفيقی از
الگوی غذايی غلط ،سبک زندگی نادرست ،عدم فعاليت بدنی ،عوامل بيولوژيک نظير نژاد ،سن
و جنس ،مصرف برخی داروها ،مصرف الکل ،و برخی بيماریها میباشد (

Skinner et al.,

 .)2018همواره چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به عنوان يک پيشبينیکننده قوی چاقی در
بزرگسالی مطرح بوده است؛ به نحوی که احتمال چاق باقی ماندن نوجوانان چاق در سنين
بزرگسالی در حدود  %12است ( .)Abarca-Gómez et al., 2017اين در حالی است که
مطالعات نشان میدهد شيوع اضافه وزن در کودکان خاورميانه در مقايسه با ساير کشورهای در
حال توسعه نسبتاً باالتر بوده است ( .)Abdalla, 2020در کشور ايران نيز درصد افزايش وزن
در کودکان و نوجوانان از سال  0310تا  0380دو برابر شده است ()Kalishadi et al., 2003
) Khazaei et al. (2016در فراتحليلی نشان دادند که شيوع چاقی در دوران نوجوانی در ايران
برابر با  2/6میباشد که اين مقدار در ميان پسران ( )6/66در مقايسه با دختران ( )2/30بيشتر
1- obesity
2- over-weight
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است .بنابراين چاقی و اضافه وزن در دوران نوجوانی به يکی از نگرانیهای عمده در جوامع
امروز تبديل شده است (.)Ogden et al., 2010
نگرانی در خصوص اضافه وزن نوجوانی زمانی به اوج خود میرسد که اضافه وزن
نوجوان همراه با عادتهای رفتاری میشود که اين عادتهای رفتاری در نهايت زمينه
بيماریهای مزمن مانند بيماریهای قلبی عروقی را فراهم میکند ( )Ludwig, 2007اين
عادتهای رفتاری شامل سيگار کشيدن ( ،)Alamian, 2009رفتار تکانشی ،کمتحرکی و
مصرف ناکافی صبحانه ( .)Ullrich-French et al., 2010از آنجاکه اين رفتارها در دوران
نوجوانی به بزرگسالی انتقال میيابد و در دوران بزرگسالی نيز ثابت میماند پرداختن به مسئله
اضافه وزن نوجوانان سودمندی زيادی دارد (.)Haines et al., 2007
مداخالت رفتاری در خصوص کاهش وزن شامل خودپايی ،0هدفگذاری ،0حل مسئله

3

و کنترل محرک 2است ( .)Ma et al., 2019; Kushner & Bessesen, 2014اين مفاهيم در واقع
مؤلفههای خودتنظيمی است .اگرچه به منظور کاهش وزن روشهای رفتاری مختلفی ايجاد
شده است با اينحال يکی از مداخالتی که بيشترين ارتباط را با سببشناسی چاقی دارد ،خود-
تنظيمی 6است .مطالعات رابطه خودتنظيمی کلی با رژيمهای غذايی محدودکننده ،تکانشگری
( )Nederkoorn et al., 2004و پرخوری عصبی ( )Stewart et al., 2000را نشان دادهاند.
افرادی که رژيمهای محدودشونده غذايی میگيرند از خودتنظيمی کمتری برخوردارند
( .)Johnson et al., 2012برعکس مطالعات ديگر نشان داده است که خودتنظيمی باال با سبک
غذايی سالم در نوجوانان رابطه دارد ( ،)Gerrits et al., 2010توانايی بيشتر در به تعويق
انداختن اميال با کاهش احتمال اضافه وزن نوجوانان و آهنگ کم وزنگيری در کودکان رابطه
دارد ( .)Francis & Susman, 2009همچنين مطالعات نشان داده است که توانايی بيشتر
خودتنظيمی در  0سالگی با سطوح کمتر شاخص توده بدنی 6و احتمال کمتر ابتال به چاقی در
 6سالگی رابطه دارد ( .)Gerrits et al., 2010در نتيجه ،آموزش خودتنظيمی میتواند به عنوان
self-monitoring
goal setting
problem solving
stimulus control
self-regulation
)Body Mass Index (BMI

123456-
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يک رويکرد مداخلهای در کاهش وزن کودکان و نوجوانان مطرح شود .در اين راستا

Gorin et

) ،al. (2019در پژوهش خود نشان دادند که مداخالت مبتنی بر تنظيم رفتار قادر است بدون
ايجاد اثرات جانبی مانند افسردگی و کاهش کيفيت زندگی ،کنترل وزن بزرگساالن جوان را
افزايش دهد و باعث کاهش  6تا  02کيلوگرم از وزن شرکتکنندگان شود .اين نتايج همچنين
نشان می دهد که مداخالت مبتنی بر تنظيم رفتار بر افراد دچار اضافه وزن و افراد بسيار چاق
اثر يکسان دارد .همچنين پژوهش ) Kohl et al. (2019در مطالعه خود آموزش خودتنظيمی به
کمک نوروفيدبک در قشر پشتی پيشپيشانی را بر نمونهای  38نفره از افراد چاق و دارای
اضافه وزن با شاخص توده بدنی باالتر از  06انجام دادند نتايج اين پژوهشگران حاکی از
کاهش انتخاب ميانوعدهها مانند اسنک و شکالت و  ...شد و در نتيجه منجر به کاهش وزن
افراد پس از آموزش شد .همچنين در راستای اثربخشی درمانهای رفتاری

Kalantari et al.

) (2015در پژوهش خود نشان دادند درمان عقالنی هيجانی و رفتاری بر شاخص توده بدنی،
خودکارآمدی وزن و تصوير تن نوجوانان دختر دارای اضافه وزن مؤثر است .همچنين
) Ariapuran et al. (2019در پژوهش خود دريافتند بکارگيری درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد
بر اضطراب اجتماعی و تصور بدنی زنان دچار چاقی مؤثر است.
يکی از متغيرهايی که با چاقی و اضافه وزن رابطه تأييدشدهای دارد کارکردهای اجرايی
مغز 0میباشد ( .)Laing et al., 2014کارکردهای اجرايی مغز شامل عملکردهای شناختی است
که توسط لوب پيشپيشانی انجام میشود .اين کارکردها برای انجام فعاليتهايی مانند طرح-
ريزی ،پيروی از قوانين اجتماعی و انطباق با تغييرات محيطی الزم میباشد (

& Grafman

 .)Litvan, 1999مطالعات مختلف تفاوت ميان کودکان از لحاظ کارکردهای اجرايی و سطوح
وزنی آنها را نشان داده است .اين تفاوت بهطور ثابت در خصوص انعطافپذيری ذهنی و
بازداری از پاسخ بوده است .به اين معنی که کودکان دارای اضافه وزن و چاقی در اين
عملکردها نسبت به کودکان دارای وزن طبيعی وضعيت ضعيفتری دارند (

Laing et al.,

 .)2014در اين راستا ) Hughes et al. (2015در مطالعه خود که به بررسی ارتباط کارکردهای
اجرايی ،تنظيم هيجا ن و تنظيم رفتار خوردن با وزن کودکان پرداختند ،نتايج نشان داد که
کارکردهای اجرايی انعطافپذيری و بازداری و تنظيم هيجان با سطح توده بدنی رابطه دارد.
1- executive functioning
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همچنين در پژوهشی که به تازگی انجام شده است ارتباط شاخصهای تناسب اندام با
انعطافپذيری ذهنی که يکی از کارکردهای اجرايی مغز میباشد ،در نوجوانان چاق نشان داده
شده است ( .)Mora-Gonzalez et al., 2019همچنين در پژوهش ديگری که توسط

Watach

) et al. (2019انجام شد ،نتايج نشان داد که در نوجوانان چاق همراه با آپنه تنفسی عملکردهای
اجرايی دچار نقص بيشتری نسبت به جمعيت غيرچاق دارد با اينحال بين کارکردهای اجرايی
و سطح فعاليت نوجوانان چاق ارتباطی مشاهده نشد.
متغير ديگری که با وضعيت وزنی کودکان و نوجوانان ( )Hughes et al., 2015از يک
طرف و با کارکردهای اجرايی از طرف ديگر ( )Gross et al., 2013رابطه دارد ،تنظيم هيجان

0

است .مطالعات طولی نشان داده است که تعويق ارضاء –0يعنی توانايی مقاومت در برابر يک
ميل و صبر کردن برای يک پاداش ديرتر -يک عامل محافظتکننده در برابر چاقی در کودکان
است ( .)Hughes et al., 2015مطالعه مراقبت کودکان و رشد جوانی 3نشان میدهد که تعويق
ارضاء با سطح کمتر توده بدنی در  00سالگی ( )Seeyave et al., 2009و  00سالگی

( Francis

 )& Susman, 2009رابطه دارد Schlam et al. (2013) .نشان دادند کودکانی که در سن چهار
سالگی تعويق ارضاء را در محيط آزمايشگاهی نشان میدهند در سيزده سال بعدی

BMI

کمتری خواهند داشت Van Strien et al. (2018) .در فراتحليلی به بررسی خوردن از روی
هيجانات منفی در افراد چاق و اضافه وزن میپردازند و رهيافتهای درمانی متمرکز بر تنظيم
هيجان را به عنوان رويکردهای مؤثر معرفی میکنند .اهميت تنظيم هيجان در رفتار خوردن به
قدری است که بعضی از پژوهشگران از اصالح تنظيم هيجان به عنوان عنصر اثربخش درمان-
های موج سوم بر روی اضافه وزن و چاقی ياد میکنند (.)Gouveia et al., 2019
از طرف ديگر مطالعات نشان داده است که اثربخشی درمانهای روانشناختی با توجه به
 BMIاوليه متغير است .با اينکه بيشتر پژوهشها نشان داده است که افراد دارای سطوح
متوسط چاقی از درمانهای روانشناختی سود بيشتری میبرند و افراد به شدت چاق از درمان-
های دارويی و جراحی استفاده بيشتری میبرند با اينحال بعضی از پژوهشها نشان داده است
که بعضی از افراد چاق نيز از درمانهای رفتاری نتيجه گرفتهاند

( Gorin at al., 2019; Unick

1- emotional regulation
2- delay gratification
3- Study of Early Child Care and Youth Development
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 )et al., 2013; Kushner & Bessesen, 2014در نتيجه ،بررسی نقش تعاملی  BMIاوليه
شرکتکنندگان در اثربخشی درمان میتواند به روشن شدن رابطه  BMIاوليه شرکتکنندگان و
اثربخشی درمان ،کمک کند .بنابراين با توجه به آنچه بيان شد پرسش پژوهش حاضر اين است
که آيا آموزش خودتنظيمی بر کنترل وزن ،کارکردهای اجرايی و تنظيم هيجان نوجوانان دارای
اضافه وزن با تعامل سطح  BMIاوليه مؤثر است؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،نيمه آزمايشی (پيشآزمون ،پس-
آزمون با گروه گواه) بود .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی نوجوانان پسر دارای اضافه وزن
و چاقی شهر اصفهان میباشد که بر اساس شاخص توده بدنی باالتر از  02/9قرار میگيرند.
جهت سهولت در فراخوان اين افراد از مراکز جامع بهداشت شهر اصفهان استفاده شد .طبق
آمار سايت معاونت بهداشت استان اصفهان ،شهر اصفهان دارای دو شبکه بهداشت میباشد که
در شبکه يک تعداد  02مرکز و در شبکه دوم تعداد  02مرکز بهداشت موجود است .به منظور
اخذ نمونه از روش نمونهگيری در دسترس تعداد  00مرکز از دو شبکه انتخاب شدند .در
مرحله بعدی نوجوانانی که  BMIباالتر از  02/9داشتند انتخاب و وارد پژوهش شدند .دارا
بودن سطح توده بدنی  02/9و بيشتر ،رغبت به شرکت در جلسات آموزشی و درمانی و عدم
مشکالت شديد ذهنی يا جسمی به عنوان مالکهای ورود اين پژوهش در نظر گرفته شد.
همچنين ،عدم رضايت والدين و غيبت بيش از دو جلسه از جلسات درمان به عنوان مالک
خروج در نظر گرفته شد .پس از نمونهگيری به شيوه در دسترس تعداد  36نفر شرکتکننده
انتخاب و بهطور تصادفی در در دو گروه آزمايش و گواه گماشته شدند .قابل ذکر است جهت
انجام طرح های آزمايشی محققان نمونه  06نفری برای هر گروه را پيشنهاد کردهاند

( Meyers

 )et al., 2016با اينحال در اين پژوهش تعداد  08نفر انتخاب شدند که در صورت ريزش
احتمالی اعضای گروه اين امر به نتايج آزمونهای آماری خدشه وارد نکند .ميانگين و انحراف
معيار سن گروه آزمايش و گواه به ترتيب ( )0/6 ± 03/86و ( )0/29 ±02/33میباشد.
همچنين ميانگين و انحراف معيار وزن شرکتکنندگان در گروه آزمايش و گواه به ترتيب
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( )1/01 ±12/33و ( )6/69 ±61/2و ميانگين و انحراف متغير قد در گروه آزمايش و گواه به
ترتيب ( ) 6/26±068/8و ( )1/29 ± 069/0میباشد.

ابزار پژوهش
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از:
شاخص توده بدنی :جهت سنجش شاخص توده بدنی از فرمول مربوطه استفاده شد ،که
اين فرمول از طريق تقسيم وزن فرد به کيلوگرم بر توان دوم ( )x²قدش به متر به دست میآيد
و فرمول محاسبه آن در سيستم متريک چنين است:
)Mass(Kg
Hight(m)2

=BMI

پرسشنامه چندبُعدی دشواری در تنظیم هیجان :9جهت سنجش تنظيم هيجان از مقياس
دشواری در تنظيم هيجان استفاده شد .اين مقياس دارای  36ماده است که توسط

Gratz and

) Roemer (2004طراحی شدهاست .اين مقياس دارای يک نمره کلی و  6نمره اختصاصی در
زيرمقياسهايی است که مربوط به ابعاد مختلف دشواری در تنظيم هيجانی است .اين
زيرمقياسها عبارتند از :عدم پذيرش هيجانها ،ناتوانی در به کارگيری رفتارهای متناسب با
هدف ،مشکل در کنترل تکانه ،عدم آگاهی هيجانی ،دسترسی کم به راهبردهای تنظيم هيجانی،
و نبود شفافيت هيجانی .نحوه پاسخدهی به اين مقياس در اساس يک مقياس پنجدرجهای
ليکرت است .اين پژوهشگران به بررسی پايايی و روايی اين مقياس در يک نمونه  219نفری
از دانشجويان دوره ليسانس نيز پرداختند .اين مقياس در نمره کل (ضريب آلفای کرونباخ
 )2/93و در همه زيرمقياسها (ضريب آلفای کرونباخ بزرگتر از  )2/8ثبات درونی خوبی نشان
داد و پايايی آزمون -بازآزمون آن نيز در يک دوره زمانی  8-2هفتهای ( p>2/20 ،r=2/61و
نمره کل  )p>2/20 ،r=2/88مناسب گزارش گرديد Heydari et al. (2012) .به بررسی پايايی
و اعتبار اين مقياس در ايران پرداختند .پايايی اين مقياس با دو روش آلفای کرونباخ و تنصيف
محاسبه شد که به ترتيب برابر  2/82و  2/16حاکی از اعتبار مناسب آن است .همچنين پايايی و
اعتبار اين پرسشنامه توسط ) Aminian (2009مورد سنجش قرار گرفت ،پايايی اين پرسشنامه
1- Multidimensional Assessment of Emotion Dysregulation
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با دو روش آلفای کرونباخ و تنصيف اندازه گرفته شد که به ترتيب  2/86و  2/82به دست آمد؛ اين
مقدار بيانگر پايايی مطلوب پرسشنامه میباشد .اعتبار همزمان اين پرسشنامه نيز با نمره هيجانخواهی
زاکرمن همبسته شد که مشخص شد همبستگی مثبت معنیداری بين آنها وجود دارد (r=2/06
 )p>2/223،که بيانگر برخورداری پرسشنامه تنظيم هيجانی از اعتبار الزم بود (.)Aminian, 2009
آزمون استروپ :اين آزمون در سال  0936توسط استروپ برای ارزيابی توجه
اختصاصی و انعطاف پذيری شناختی ابداع شد .از آن زمان به بعد انواع متفاوتی از اين آزمون
ساخته شده است .در سال  ،0918آزمون نوع گلدن در سال  0918و نوع گراف از جمله آزمون
دودريل در سال  .0996تعداد کارتهای مورد استفاده در هر يک از اين آزمونها با هم فرق
میکند .در اين پژوهش از نوع کارتی آزمون استروپ که بسيار شبيه به آزمون طرح شده به
وسيله استروپ است ،استفاده خواهد شد .اين آزمون از چهار کارت تشکيل شده است

W

(خواندن واژه) ( Cناميدن رنگ) و  CWنيز خواندن واژهها بدون توجه به رنگ آنها در کارت
سوم و در کارت چهارم ،واژهها بدون توجه به چيزی که نوشته شده است ،گفته میشود .در
هر چهار کارت زمان واکنش آزمودنی و تعداد خطاها ثبت میشود .پايايی اين آزمون برای
کارتهای اول و دوم  2/88و برای کارتهای سوم و چهارم )Basharpour, 2006( 2/82
گزارش شده است .اين آزمون برای سنجش هر دو نوع پردازش خودکار و کنترلشده کاربرد
دارد .از کارتهای اول و دوم برای اندازهگيری پردازش خودکار و از کارتهای سوم و چهارم
برای اندازهگيری پردازش کنترلشده در پژوهش راون کيلد ( )0222استفاده شده است .اين
آزمون به نارسايیهای توجه و بازداری مختل نيز خيلی حساس است.
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین :اين آزمون برای سنجش انعطافپذيری
شناختی و توانايی تغيير مجموعه بر اساس تفکر انتزاعی ساخته شده است (

& Reynolds

 .)Horton, 2007آزمون دستهبندی کارتهای ويسکانسين نيز مشابه ديگر ابزار سنجش کارکرد
اجرايی مستلزم برنامهريزی راهبردی ،تقسيم سازمانيافته ،استفاده از بازخوردهای محيطی
جهت تغيير مجموعههای شناختی ،جهتدهی رفتار برای رسيدن به هدف و تعديل کردن
پاسخهای تکانشی میباشد ( .)Cserjési et al., 2007مطالعه اکسلر و همکاران پايايی بين
نمرهها در آزمون دستهبندی کارت ويسکانسين را  2/90و پايايی درون نمرهها را  2/92گزارش
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کرده است ( .)Pau et al., 2002لزاک ميزان روايی اين آزمون را برای سنجش نقايص شناختی
به دنبال آسيب مغزی ،باالی  2/86ذکر کرده است.
همچنين شرح مختصر جلسات آ موزش برای گروه مورد مداخله در جداول زير توضيح
داده شده است .اين جلسات با توجه به پروتکل ) Porter (2013تهيه و انجام شده است.

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

اهداف

جلسه

محتوا

Table 1.
Description of self-regulated training sessions
تکالیف
تغییر رفتار

تنظيم خطمشی کلی با در نظر
گرفتن جنبه محرمانه بودن و
آشــنايی تالش برای آگاهی افراد از
آشنايی با برنامه زندگی شخصی افراد،
محتوا و مفهوم درمان خود
با برنامه مهارتهای خود-
معرفی تنظيمی و آشنايی افراد با
آموزش تنظيم رفتار تنظيمی ،معرفی اعضاء و
اعضای گروه
دوره آموزش خود ارزيابی
(خود پايی)
آشنايی افراد با مرحله تغيير
خود .ويژگیهای هر
آشنايی گروه با مراحل تغيير:
تعيين اهداف و
پيش از تأمل ،تأمل ،آمادگی ،مرحله :چاقی و اضافه وزن
برنامهريزی
عمل و نگهداری
چه اثرات فيزيولوژيکی و
روانی بر شما دارد؟
آمــوزش مهارت آموزش راهکارهای حل مسئله
مانند جدول تعيين معايب و
حل مسئله (بارش
آشنايی افراد با چگونگی
فکری ،ايجاد نقشه مزايا ،چگونگی غلبه بر موانع و حل مسئله و غلبه بر موانع
...
راه و غلبه بر موانع)
کنترل محرک (غلبه
بر موارد موقعيتهای
مشخص کردن محرکهای
وسوسه کننده ،موقعيتهای
اجتماعی ،دسترسی
ايجاد لغزش و وسوسه خوردن
به خوراکیهای
جذاب و )...

آشنايی افراد نسبت به
وسوسه و الگوی خوردن
خود ،آشنايی و آگاهی از
راههای تغيير و اجتناب از
موقعيتهای وسوسهانگيز

کاربرگ شرح
جلسات مداخله

تمرين برای تعيين
مرحله تغيير
جدول سود و زيان،
بارش فکری
جدول زمانهای
وسوسه شديد برای
فرد ،حل مسئله برای
تغيير و اجتنتاب از
موقعيتهای وسوسه-
انگيز

آموزش راهبردهای
آموزش خود پاداش دهی
خود پيامدی
(آموزش استفاده از اصول رفتاری تنبيه و به دليل ادامه برنامه ،آموزش دستنويس پاداش به
استفاده از تقويت و
موفقيتهای من
گامهای کوچک در رسيدن
تقويت در ادامه دادن برنامه
تنبيه در تابعيت از
به موفقيتهای بزرگ
برنامه)
آموزش استرس به عنوان يکی از
مديريت آموزش تمرين آرام سازی برگه دستورالعمل آرام
مديريت استرس عوامل ايجاد
سازی عضالنی و
پرخوری وعضالنی و عضالنی ،تنفس عميق و و
سازی
آرام
آن از طريق
ذهن آگاهی
ذهن آگاهی
تمرينات ذهن آگاهی
آموزش تفاوت هوس با
تفاوت هوس و انگيزه ،نقش انگيزه ،آموزش نقش افکار برگه برای مديريت
افکار ناکارآمد در ايجاد و تداوم ناکارآمد در ايجاد و تداوم
کردن هوسها و
مديريت هوس
هوس ،آموزش ماشه چکانهای هوسها ،آموزش روشهای اشتياقها من میتوانم
هوس
جايگزين جهت مقابله با
....
هوسها
خالصهای از تمرينها و جلسات آگاهی افراد نسبت به کل
بيانشده ارائه میشود و تعيين جلسات ارائه شده و تعيين برگه مرور جلسات و
مرور جلسات و
تعيين جايگاه شخص
جايگاه خود در چرخه
جايگاه فرد در مرحله آخر
تمرينها
در چرخه تغيير
تغيير :پيش از تأمل ،تأمل،
آموزش :پيش از تأمل ،تأمل،
آمادگی ،اقدام و نگهداری
آمادگی ،اقدام و نگهداری
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روش اجرای پژوهش
جهت اجرای پژوهش ،ابتدا هماهنگیهای الزم با مراکز جامع خدمات سالمت شهر اصفهان
از طريق واحد سالمت روان و تغذيه معاونت بهداشتی استان اصفهان انجام گرفت .سپس افراد
 02تا  08سالی که دارای سطح توده بدنی باالتر از  02/9از طريق سامانه سيب انتخاب و تعداد
آنها احصا شد .بعد از مشخص شدن تعداد نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی ،نمونهگيری
انجام گرفت .از ميان نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی تعداد  36نفر در دو گروه آزمايشی
خودتنظيمی و گروه گواه انتخاب و به تصادف در دو گروه جايگزين شدند .با اينحال سه نفر از
گروه آزمايش بعد از جلسه اول به دليل مسائل شخصی قادر به ادامه پژوهش نبودند ،بنابراين
تعداد  06نفر در گروه آزمايش و  06نفر در گروه گواه ابقا شدند .افراد گروه آزمايش تحت
آموزش خودتنظيمی با توجه به بسته آموزشی ) Porter (2013به مدت هشت جلسه يک هفتهای
قرار گرفتند و افراد گروه گواه در اين مدت برنامهای دريافت نکردند .قبل از اجرای برنامههای
آموزشی و درمانی افراد به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند و بعد از مدت يک ماه پس از اتمام
جلسات نيز همه افراد در يک جلسه گروهی به ابزارها پاسخ دادند .الزم به ذکر است جهت
رعايت اصول اخالقی از والدين شرکتکنندگان در جلسات ،رضايتنامه شفاهی گرفته شد و
اعضای گروه گواه بعد از اتمام جلسات از آموزش خودتنظيمی برخوردار شدند.
جهت تحليل دادهها از شاخصهای آمار توصيفی ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين و بيشترين
نمره استفاده شد .همچنين جهت تجزيه تحليل دادهها از آمار استنباطی تحليل واريانس عاملی و
تحليل کوواريانس چندمتغيری استفاده شد .برای انجام اين تحليلها از نرمافزار آماری

SPSS

ويراست  00استفاده شد .همچنين سطح معنیداری برای آزمون فرضيه  2/26در نظر گرفته شد.

یافتهها
جدول  0ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش را در دو گروه آزمايش و گواه به
تفکيک در مراحل پيش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
به منظور انجام آزمون کوواريانس ،پيشفرضهای توزيع نرمال نمرات و آزمون همگنی
واريانسها انجام شد .جهت تعيين نرمال بودن توزيع نمرات پسآزمون از آزمون شاپيرو-
ويلکز استفاده شد .شاخص شاپيرو ويلکز برای نمرات پسآزمون متغيرهای پژوهش همگی
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Stroop
test

Table 2.
Mean and standard deviation of the research variables in the two experimental and
control groups, respectively, in the pre-test and post-test stages
Level
Pretest
Post test
experimental
control
experimental
control
Variable
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
Interference rate
3.53 3.48 4.4 2.16 2.2 3.76
5
2.47
Interference time

67.26 33.91

Wisconsin
Test

66

18.66 53.86 2.84 61.33 19.59

5.8

3.46

2.53

Difficulties in Emotion Regulation

Preservation error

6

Other errors

17.23

3.99 18.26

4.3

13.73 2.57 17.86 3.77

Total error

23.33

5.1

5.5

16.26 2.86 23.73 6.51

BMI
Rejection of
emotional responses
Difficulty in doing
purposeful
behaviors
Difficulty
controlling impulses
Lack of emotional
awareness
Limited access to
emotion regulation
strategies
Lack of emotional
clarity
Difficulties in
Emotion Regulation
(total)

27.79

2.22 26.57 1.79

14.6

5.57

3.29

24.06

13.8

27

1.76

5.86

3.62

2.44 26.52 1.82

5.49 10.26 4.41

13.8

4.67

12.066 3.47 11.46 3.27

9.73

3.34 11.66 2.74

12.26

5.39 15.54

10.26

3.8

16.86

5.97 18.66 4.41 14.13 4.17 18.53 4.51

14.46

5.24 15.13 5.66 12.13 3.87 14.73 4.66

11

5

81.73 15.28

5.5

11.26 4.94
83

16

9.8

3.18

12.4

11.4

4.8

4.56

66.13 15.64 82.06 18.04

 همچنين جهت.غيرمعنیدار بدست آمد که اين امر به معنی نرمال بودن توزيع نمرات است
 همچنين نتايج آزمون لوين برای.بررسی همگنی واريانسها از آزمون لوين استفاده شد
) به دست آمد که اين امر نشان میدهد توزيع نمراتp>2/26( متغيرهای پژوهش غيرمعنی دار
.ميان دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پسآزمون با يکديگر تفاوتی ندارد
 کوواريانسها از آزمون ام-همچنين جهت بررسی فرض همگنی ماتريس واريانس
باکس استفاده شد و نتايج اين آزمون در مرحله پسآزمون نشان داد که مقدار ام باکس معنیدار
-) و در نتيجه پيشفرض همگنی ماتريس واريانسM Box=8/60 F=2/66 p=2/18( نيست
.کوواريانسها برقرار است

917

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،72پاییز و زمستان  ،9311شمارهی )7

جهت بررسی اثر مداخله آزمايشی ،تحليل کوواريانس چندمتغيری بر روی نمرهات پس-
آزمون ،با کنترل پيشآزمونهای پژوهش (ميزان تداخل و زمان تداخل در آزمون استروپ،
خطای درجاماندگی ،ساير خطاها و خطای کل آزمون ويسکانسين و شاخص توده بدنی) انجام
گرفت .جدول  3نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيری را بر روی نمرات پسآزمون ،با کنترل
پيشآزمونها نشان میدهد.
Table 3.
Results of Multivariate Covariance Analysis on post-test scores of interference rate
and time of interference in Stroop test, Preservation error, other errors and total
Wisconsin test error and body mass index
Independent Effect Value F Hypothesis Error Sig. Partial
Observed
Eta
variable
df
df
Squared Power
'Wilks
Group
6
16 .001
.827
1
Lambda .173 12.73
Wilks' .867 .536
group*BMI Lambda
6
21 .775
.133
.172

مندرجات جدول  3نشان میدهد که بين گروههای آزمايش و گواه از لحاظ متغيرهای
پژوهش ( )p≥2/220تفاوت معنیداری وجود دارد .با اينحال تعامل متغير گروه (آزمايش و
گواه) و  BMIاولی شرکتکنندگان معنیدار نيست ( .)p=2/116بر اين اساس میتوان بيان داشت
که دست کم در يکی از متغيرهای وابسته بين دو گروه آزمايش و گواه تفاوت معنیداری وجود
دارد .اندازه اثربخشی برای اثر پياليی برابر با  2/801و به اين معناست که  80درصد تفاوت دو
گروه مربوط به مداخله آزمايشی است .با اينحال اين نتايج نشان می دهد که سطح توده بدنی
اوليه شرکتکنندگان در تعامل با مداخله آزمايشی اثربخش نيست .بدين معنی که مداخله
آموزشی فارغ از توجه به سطح شاخص توده بدنی شرکتکنندگان در آزمايش معنیدار است.
Table 4.
Results of Multivariate Covariance Analysis on post-score emotion difficulty
components
Independent Effect Value F Hypothesis Error Sig. Partial
Observed
Eta
variable
df
df
Squared Power
Wilks' 0.913 26.35
Group
6
15 0.001 0.913
1
Lambda
group*BMI Wilks' 0.504 2.54
6
15 0.661 0.067
0.501
Lambda

مندرجات جدول  2نشان میدهد که بين گروههای آزمايش و گواه از لحاظ متغيرهای
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پژوهش ( )p≥2/220تفاوت معنیداری وجود دارد .با اينحال تعامل متغير گروه (آزمايش و
گواه) و  BMIاولی شرکتکنندگان معنیدار نيست ( .)p=2/660بر اين اساس میتوان بيان
داشت که دست کم در يکی از متغيرهای وابسته (مؤلفههای تنظيم هيجان) بين دو گروه
آزمايش و گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه اثربخشی برای اثر پياليی برابر با  2/90و
به اين معناست که  90درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمايشی است با اينحال اين
نتايج نشان میدهد که سطح توده بدنی اوليه شرکتکنندگان در تعامل با مداخله آزمايشی
اثربخش نيست .بدين معنی که مداخله آموزشی فارغ از توجه به سطح شاخص توده بدنی
شرکتکنندگان در آزمايش معنیدار است.
برای بررسی نقطه تفاوت ،تحليل کوواريانس تکمتغيری در متن مانکوا بر روی
متغيرهای وابسته انجام گرفت که نتايج حاصل از آن در جدول شماره  6ارائه شده است.
on mean post-test scores of
Partial Eta Observed
Squared
Power

Sig.

0.620
0.999
1
0.975
1
0.992

0.212
0.585
0.675
0.446
0.625
0.499

0.027
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

1

0.679

0.001

0.998

0.571

0.001

0.985

0.485

0.001

0.995

0.535

0.001

1

0.683

0.001

0.970

0.449

0.001

0.949

0.404

0.001

Table 5.
Results of ANCOVA analysis in MANCOA text
research variables in experimental and control groups
Type III
Mean
variable
Sum of df Square
F
Squares
26.3
1
26.3
5.64
Interference rate
735.36
1
735.36
29.57
Interference time
90.011 1 90.011 43.58
Preservation error
102.52 1 102.52 16.87
Other errors
384.67 1 384.67 35.07
Total error
7.045
1 7.045 20.95
BMI
Rejection of
123.30 1 123.30 42.32
emotional responses
Difficulty in doing
34.92
1 34.92 26.71
purposeful behaviors
Difficulty controlling
31.08
1 31.08 18.86
impulses
Lack of emotional
57.47
1 57.47 23.01
awareness
Limited access to
27.08
1 27.08 43.08
emotion regulation
strategies
Lack of emotional
18.07
1 18.07 16.30
clarity
Difficulties in
Emotion Regulation 1825.91 1 1825.91 14.21
)(total
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نتايج مندرج در جدول  6نشان میدهد که تحليل کوواريانس تکمتغيری برای متغير ميزان
تداخل ( )p>2/201معنیدار است و درباره ساير متغيرها نيز تحليل کوواريانس چندمتغيری حاکی
از معنیدار بودن نمرات گروه آزمايش و گواه در مرحله پسآزمون میباشد ( .)p>2/220به عبارت
ديگر مداخله آموزشی توانسته بهطور معنیداری نمرات ميزان تداخل و زمان تداخل در آزمون
استروپ ،خطای درجاماندگی ،ساير خطاها و خطای کل آزمون ويسکانسين و نمرات شاخص توده
بدنی و مؤلفههای تنظيم هيجانی را کاهش دهد.

بحث و نتیجهگیری
نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيری نشان داد که درمان خودتنظيمی توانسته شاخص توده بدنی
مراجعان و عملکرد کارکارهای اجرايی و تنظيم هيجان نوجوانان دچار اضافه وزن و چاقی را بهبود
بخشد .با اينحال نتايج تحليل واريانس دوراهه حاکی از عدم اثرگذاری سطح توده بدنی شرکت-
کنندگان در نتايج مداخله است .بخشی از نتايج اين پژوهش در خصوص اثربخشی رويکرد تنظيم
رفتار همسو با يافتههای ) Gorin et al. (2019است که در پژوهش خود نشان دادند ،مداخالت
مبتنی بر تنظيم رفتار قادر است بدون ايجاد اثرات جانبی مانند افسردگی و کاهش کيفيت زندگی،
کنترل وزن جوانان را افزايش دهد و باعث کاهش  6تا  02کيلوگرم از وزن شرکتکنندگان شود.
همچنين اين نتايج همسو با نتايج پژوهش) Kushner and Bessesen (2014است که در فراتحليل
خود نشان دادند عواملی مانند خودپايی ،هدفگذاری ،حل مسئله و  ...از مؤلفههای مؤثر
رويکردهای رفتاری در کاهش وزن است .در تبيين اين يافته میتوان بيان داشت که رويکرد تنظيم
رفتار از طريق بهبود مهارتهای خود نظمجويی شناختی و رفتاری مانند کنترل محرک ،خودپايی و
 ...منجر به افزايش خودتنظيمی و کاهش وسوسه در افراد شده و در نتيجه منجر به کاهش وزن می
شود ( .)Kushner & Bessesen, 2014خودتنظيمی در اينجا فرآيند جهتدهی هدفمند ،افکار،
اعمال و احساسات به سمت هدفی مشخص تعريف میشود ( .)Carver & Scheier, 2011تعريف
عملياتی خودتنظيمی توانايی و ظرفيت عمل کردن در جهت اهداف روانشناختی دور دست به نفع
اهدف روانشناختی در دسترس میباشد .خودتنظيمی بسته به شرايط محيطی و لحظهای میتواند
روشهای مختلفی به خود بگيرد .بنابراين ،خودتنظيمی طيف وسيعی از مهارتها از جمله
خودکنترلی ،برنامهريزی و ساير عملکردهای اجرايی را میطلبد ،اما مهمتر از اين ،فقط به اين
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مهارتها محدود نمیشود ( .)Inzlicht et al., 2016همچنانکه در پژوهش حاضر محقق طيف
وسيعی از مهارتها و تکنيکها را که میتواند با مفهوم خودتنظيمی مرتبط شود ،بکار گرفت.
همچنين بخش ديگری از يافتههای پژوهش مبنی بر اثرگذاری رويکرد تنظيم رفتار بر
کارکردهای اجرايی افراد چاق همسو با يافتههای پژوهش ) Kohl et al. (2019میباشد .اين
پژوهشگران در مطالعه خود آموزش خودتنظيمی به کمک نوروفيدبک در قشر پشتی پيشپيشانی را
بر نمونهای  38نفره از افراد چاق و دارای اضافه وزن با شاخص توده بدنی باالتر از  06انجام دادند.
نتايج اين پژوهشگران حاکی از کاهش انتخاب ميانوعدهها مانند اسنک و شکالت و  ...شد و در
نتيجه منجر به کاهش وزن افراد پس از آموزش شد .اين پژوهشگران بحث میکنند که آموزش
نوروفيدبک در قشر پشتی پيشپيشانی منجر به افزايش رفتارهای مهارکننده و بازداری و انعطاف-
پذيری ذهنی میشود و در نتيجه منجر به تغيير رفتاری در شرکتکنندگان میشود .همچنان که در
پژوهش حاضر نيز افزايش مهارتهای خودتنظيمی منجر به افزايش عملکرد آزمون استروپ و
ويسکانسين در مراجعان شده است .در تبيين اين يافته میتوان بيان داشت آموزش خودتنظيمی
منجر به افزايش عملکرد بخشهايی از مغز میشود که در بازداری و خودمهارگری دخالت دارند.
طبق تحقيقات گذشته مناطق مغزی مرتبط با کاهش عملکردهای اجرايی در افراد چاق شامل قشر
ميانی داخلی ،قشر پيشپيشانی و غدد تحتانی جلويی و قشر اربيتوفرونتال میباشد

( Ronan et al.,

 .)2019در نتيجه آموزش خودتنظيمی منجر به افزايش عملکرد اين قسمتها و نهايتاً افزايش
رفتارهای خود مهارکننده میشود .همچنين اين بخش از نتايج پژوهش در راستای پژوهش

Ma et

) al. (2019میباشد .اين پژوهشگران دريافتند که بکارگيری روش رفتاردرمانی به همراه حل مسئله
میتواند شاخص توده بدنی و افسردگی افراد دچار افسردگی و چاقی را کاهش دهد .در تبيين اين
يافته با توجه به پژوهش ) Kohl et al. (2019میتوان بيان داشت آموزش خودتنظيمی منجر به
افزايش عملکرد بخشهايی از مغز میشود که در بازداری و خود مهارگری دخالت دارند و در
نتيجه اين امر منجر به افزايش رفتارهای خود مهارکننده میشود .همچنين با توجه به ماهيت
تکنيکهای بکار رفته در بسته آموزشی خودتنظيمی مانند آموزش کنترل محرک ،حل مسئله و ساير
مهارتهای رفتاری ( )Kushner & Bessesen, 2014منجر به بهبود عملکردهای اجرايی مغز و در
نتيجه کنترل رفتارهای خوردن شود .اهميت عملکردهای اجرايی مغز در کاهش وزن و نقصان آنها
در افزايش وزن زمانی بيشتر میشود که در تحقيقات جديد به عنوان متغير تأثيرگذار در کنترل وزن
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شناخته شده است همچنانکه ) Watach et al. (2019در پژوهش خود دريافتند کارکردهای اجرايی
به عنوان عامل منفرد در چاقی نوجوانان مؤثر است و اثر اين عامل از طريق متغيرهای ديگر مانند
سطح فعاليت تعديل نمیشود.
همچنين بخشی از نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی درمان خودتنظيمی بر تنظيم
هيجان و کاهش بدتنظيمی هيجانی اثر مثبت دارد؛ اين نتايج همسو با پژوهش

)Van Strien (2018

میباشد .در فراتحليل  Van Strienخوردن از روی هيجانات منفی را به عنوان عامل مهم در افراد
چاق و اضافه وزن میداند و رهيافتهای درمانی متمرکز بر تنظيم هيجان را به عنوان رويکردهای
مؤثر معرفی میکند .همچنانکه در پژوهش حاضر بخشی از جلسات مداخله خودتنظيمی را
آموزش خودتنظيمی هيجانی تشکيل میداد .افراد با آموزش راهکارهای خودمراقبتی در هنگام
هيجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب آموزش يافتند که از راهکارهای هيجانی و رفتاری بديل
بجای خوردن استفاده کنند .در اين راستا ) Gouveia et al. (2019بيان میدارند که آنچه که باعث
اثرگذاری درمانهای موج سوم مانند رهيافت شفقت درمانی و رويکرد ذهنآگاهی بر کنترل وزن
میشود به دليل اثرگذاری تکنيکهای بکار گرفته شده در اين درمانها بر روی تنظيم هيجان افراد
میشود .آنچنانکه در پژوهش فعلی نتايج بدينگونه حاصل شد.
همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد که صرفنظر از ميزان اضافه وزن و چاقی شرکت-
کنندگان ،آزمودنیها از تأثير يکسانی از تکنيکهای بسته آموزشی خودتنظيمی بهره بردند و اين امر
همسو با يافتههای ) Gorin (2019میباشد ،که در فراتحليل خود عنوان کردند بکارگيری
رويکردهای خودتنظيمی برای افراد چاق و اضافه وزن داری اثری واحد است .همچنين

Unick et

) al. (2013بررسی اثر درازمدت درمانهای رفتاری را برای افراد چاق و دارای اضافه وزن به يکسان
در نظر گرفتند .در تبيين اين يافته میتوان بيان داشت اثرمندی رويکردهای رفتاری مانند تنظيم رفتار از
طريق مؤلفههای روانشناختی مانند تنظيم هيجان ،تنظيم رفتار ،خودپايی ،کنترل محرک و حل مسئله
انجام میشود و نه مؤلفههای زيستی صرف مانند ميزان اضافه وزن و چاقی .با اين حال اين يافته با
پژوهش ) Kushner & Bessesen (2014ناهمسو است چراکه در فراتحليل خود اين پژوهشگران
عامل سطح توده بدنی را به عنوان متغير تأثيرگذار در اثرمندی درمانهای رفتاری تلقی کردهاند .در
تبيين اين يافته میتوان بيان داشت شايد آنچه که بيشتر از خود شاخص توده بدنی در افراد اثرمند
بوده است ادراک فرد از توانايی خود برای کاهش وزن ،تنظيم هيجان و ساير مؤلفههای روان
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شناختی بوده است که در تحليل اين پژوهشگران مورد بررسی قرار نگرفته است.
بهطور کلی با توجه به يافتههای پژوهش حاضر درمان مبتنی بر خودتنظيمی میتواند شاخص
توده بدنی ،کارکردهای اجرايی و تنظيم هيجان افراد را بهبود بخشد .اين نتايج میتواند به دليل
ماهيت تکنيکهای بکارگرفته شده در بسته آموزشی خودتنظيمی باشد .همچنين میتواند به دليل
اثرگذاری بر کارکردهای اجرايی مغز و متعاقباً اثرگذاری بر رفتارهای خودمهارگری نوجوانان ايجاد
شده باشد .از محدوديتهای پژوهش حاضر میتوان به تک جنسيتی بودن پژوهش و بکارگيری
صرفاً آزمودنیهای پسر اشاره کرد .همچنين میتوان به نمونه شهر اصفهان اشاره کرد که تعميم
بيرونی پژوهش را با احتياط همراه میکند .همچنين به دليل محدوديتهای زمانی از دوره پيگيری
صرفنظر شد که اين امر میتواند تعميم نتايج را با احتياط روبه رو کند .همچنين در اين پژوهش
برخی از متغيرهای تعديلکننده مانند سطح هوش مورد سنجش قرار نگرفت .همچنين از آنجاکه
پيشينه انجام پژوهش حاضر در جامعه ايرانی يافت نشد در تبيين نتايج از پژوهشهای خارجی
استفاده شد .در ادامه پيشنهاد میشود جهت انجام پژوهشهای آتی از نمونههای گستردهتر و در
ساير شهرهای کشور و با دوره پيگيری يک ساله انجام شود .همچنين جهت تعيين و شفافسازی
روابط بين متغيرها بهتر است که تحليلهای مسير جهت کشف متغيرهای واسطهای استفاده در
اثربخشی درمان تنظيم رفتاری بر کاهش وزن استفاده شود .همچنين از لحاظ کاربردی پيشنهاد می-
شود نتايج اين پژوهش به عنوان اساسی برای ارائه مداخالت روانشناختی در مديريت وزن کودکان
و نوجوانان در کنار ارائه رژيمهای غدايی از طرف متخصصان تغذيه انجام شود .همچنين پيشنهاد
میشود از آموزش رويکرد خودتنظيمی جهت ارائه کاهش وزن و حتی پيشگيری از چاقی در
مدارس برای کودکان و نوجوانان استفاده شود.
سهم مشارکت نویسندگان :محمد وطنخواه ،طراحی چارچوب کلی ،تدوين محتوا و تحليل مطالب ،ارسال و
اصالحات مقاله و نويسنده مسئول؛ دکتر موسی کافی ،همکاری در طراحی چارچوب کلی ،انتخاب
رويکردها ،دکتر عباس ابوالقاسمی ،مقايسه رويکردها و نتيجهگيری و دکتر ايرج شاکری نيا ،بررسی نهايی و
اصالح مقاله .همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نمودهاند.
سپاسگزاری :از کليه شرکتکنندگان در مراحل آزمايش کمال تشکر و قدرداری داريم.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان میکنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد .اين مقاله مستخرج از
پاياننامه دکتری تخصصی ،با راهنمايی دکتر موسی کافی و عباس ابوالقاسمی و مشاورت دکتر ايرج شاکرینيا
است.
منابع مالی :اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.
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