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 در افرادچاق وافراد داراي گرایش به مدیریت بدن، متمرکز بر چاقی روان وسالمتی روانشناختی ستیبهزمقایسه 
  

  4زاده هاشم نینازن، 3یخادم یعل ،2يموسو لیجل دیس ،1زاده هاشم ترایم : سندگانینو
  رانیه،ایاروم یدرمان وخدمات یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو امور و یفرهنگ معاونت ،یعموم یروانشناس ارشد یکارشناس1 آدرس:

  رانیا:هی،ارومیجانغربیآذربا یدرمان وخدمات یپزشک علوم دانشگاه یعلم ئتیه عضو و یعفون متخصص2
    رانیا هیاروم واحد یجانغربیآذربا یاسالم آزاد دانشگاه یعلم ئتیوه اری اداست3

  رانیا ،هیاروم دانشگاه یورزش وعلوم یبدن تیترب ،گروهیانسان وعلوم اتیادب ه دانشکد یبدن تیارشدترب یکارشناس4
mitra_hashemzadeh@yahoo.com  

  
  

 بدن تیریمد به شیگراي افراددارا و درافرادچاق روان متوسالی روانشناختی ستیبهز سهیمقاهدف پژوهش حاضر هدف: 
  ی مراجعه کننده به کارشناسان تغذیه شهر ارومیه بود.متمرکزبرچاق

     نفر از افراد مراجعه کننده ، به مراکز رژیم درمانی،  به روش نمونه گیري در 139براي انجام این پژوهش، تعداد موادوروش کار:    

روان     سالمت  يها پرسشنامهبه روش نمونه گیري تصادفی بعنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند.  ها درمانگاهدسترس و کارکنان   
SCL-90 ) مقیاس بهزیستی روان شناختی ،PWBS  بکار گرفته شد.به منظور آزمون  ها داده)، به عنوان ابزار گرد آوري         

  استفاده شد. spss21ش همبستگی ورگرسیون چند متغیرهو تحلیل بوسیله نرم افزار و کشف روابط بین متغییر ها از رو ها یهفرض
بهزیستی روانشناختی ، سالمت روان با گرایش به مدیریت بدن ومیل به کاهش و  ریمتغ نیبی همبستگ بیضر نشان دادندکه :ها یافته

تمایل به مدیریت بدن و هم چنین چاقی و الغري ). همچنین نتایج حاکی از آن است که P>05/0(معناداربوده درکل کنترل وزن
  پیش بینی است. قائلبوسیله بهزیستی روانشناختی و سالمت روان 

نتایج پژوهش حاکی از این است که بهزیستی روانشناختی و سالمت روان عاملی تعیین کننده در وزن بدن بحث ونتیجه گیري: 
و سالمت روان باال هستند بیشتر از افراد با بهزیستی روانشناختی و سالمت روان ، و افرادي که داراي بهزیستی روانشناختی باشد یم

  پایین  ازتمایل به مدیریت بدن و نیز وزن مناسب برخوردارند.
  بهزیستی روان شناختی، سالمت روان، چاقی، مدیریت بدن  : یديکلکلمات 


