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  چاقی بر هوش هیجانی کودکان مبتال به اضافه وزن یرتأث
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مشکالت عاطفی کودکان چاق تواند داشته باشد و  کودکان اثرات مخربی در کلیه ابعاد سالمت جسمی و روحی کودك می افزایش چاقی
شوند. در این تحقیق سعی شده است، ارتباط بین وزن کودك و میزان هوش  بیشتري را به نسبت کودکان با وزن طبیعی متحمل می

  گیرد. هیجانی در یک مطالعه مقطعی مورد بررسی قرار 
) سال مراجعه کننده به کلینک مشاوره استفاده گردید. شاخص 2/9±3/2( 11- 5کودك سنین  71در این تحقیق از  مواد و روش:

سازمان جهانی بهداشت مشخص گردیده و هوش  Anthro Plusافزار  با استفاده از نرم BMIطبقه بندي چاقی در کودکان براساس 
اي براساس استاندارد لیکرك است،  گزینه 5پرسش  36کالج لندن که مشتمل بر  TEIQueنامه هیجانی کودك با استفاده از پرسش

ها توسط  سال استفاده گردید. به منظور افزایش اعتبار نتایج، پرسش 7گیري شد. نمونه گرافیکی پرسشنامه فوق براي کودکان زیر  اندازه
ن ضمن مقایسه نتایج آزمون کودکان داراي چاقی و اضافه وزن با کودکان گردید. در پایا مشاور از کودکان پرسیده و نتایج ثبت می

  محاسبه گردید. SPSSافزار  نرمال، میزان ارتباط با استفاده از آزمون رگرسیون در نرم
ور کودك داراي چاقی یا اضافه وزن تشخیص داده شدند. کودکان داراي اضافه وزن بط 38هاي این پژوهش  براساس یافته ها: یافته
، t=52/8؛ >01/0p؛ 4/127±2/18در برابر  3/93±5/15داري از هوش هیجانی کمتري نسبت به کودکان نرمال برخوردار بودند ( معنی

69=dfدار و منفی بین  داري در کاهش هوش هیجانی نشان نداده ارتباط معنی ). همچنین چاقی در دختران و پسران تفاوت معنی
  ).t  ،001/0=p ،33/0=R2=-83/5مشاهده شد ( و کاهش هوش هیجانی BMIافزایش 

عدم تفاوت جنس در نتایج این تحقیق احتماالً به علت متوسط سن پائین کودکان مورد بررسی است چراکه  گیري: بحث و نتیجه
کاهش . افزایش وزن در کودکان سبب شوند یمپس از بلوغ جنسی و عاطفی بیشتر نشان داده  معموالًتفاوت در تغییرات احساسی 

والدین در کنترل وزن و   گیري شخصیتی افراد آگاهی گردد که باتوجه به اهمیت سنین کودکی در شکل می ها آنهوش هیجانی 
  پیشگیري از عواقب آن در کودکانشان الزم است.


