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  مقایسه اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان شناختی در زنان مبتالء به چاقی و زنان داراي وزن طبیعی
  

  ، نسیم محمدي * میالد قمینویسندگان: 
  ن مرکزيدانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب آموزش و پرورش استا آدرس:

  دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی
milad.moshavere@gmail.com  

  
 شناختی در زنان مبتالء به چاقی و زنان داراي وزن طبیعی در سال هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اضطراب اجتماعی و بهزیستی روان

نفر از افراد چاق  53در شهر اراك بود.جامعۀ آماري این پژوهش شامل زنان چاق و زنان داراي وزن طبیعی بودند. بدین منظور،  92-93
از زنان داراي وزن  47کننده به مراکز تغذیه شهر اراك، انتخاب شدند و با  اي تصادفی از میان افراد مراجعه گیري خوشه به روش نمونه
اجتماعی پاسخ دادند. نتایج حاکی از آن  شناختی ریف و مقیاس اضطراب هاي بهزیستی روان زي شدند و به پرسشنامهطبیعی همتاسا

)و ترس T=6/389  ،P<0/05( اجتماعی ابعاد اجتناب است که افراد داراي وزن نرمال و داراي وزن غیر نرمال در متغیرهاي اضطراب
)T=5/899  ،P<0/05(  نرمال وضعیت مناسبی در مقایسه با افراد  ن دادند. به طوري که افراد داراي وزن غیرداري نشا تفاوت معنی

، T=-2/713نرمال و وزن نرمال در متغیر بهزیستی روانشناختی در ابعاد خودمختاري (  داراي وزن نرمال نداشتند و افراد داراي وزن غیر
P<0/05) روابط مثبت با دیگران ، (T=-1/425  ،P<0/05رش خود ()، پذیT=-3/381  ،P<0/05 (  رشد فردي، )T=4/295  ،
P<0/05،() زندگی هدفمندT=-2/599  ،P<0/05) و تسلط بر محیط (T=0/362  ،P< 0/05داري نشان دادند. به  ) ، تفاوت معنی

افراد داراي وزن نرمال  تري در مقایسه با محیط و رشد فردي وضعیت نامطلوب بر نرمال در ابعاد تسلط طوري که افراد داراي وزن غیر
  .باشد یماجتماعی  شناختی و عاملی براي اضطراب که چاقی عامل مختل کننده بهزیستی روان دهد یمبودند. این نتایج نشان 

  شناختی، چاقی. اضطراب اجتماعی، بهزیستی روان کلمات کلیدي:


