مقایسه اختالالت اضطرابی در دختران دارای اضافه وزن با دختران دارای
وزن طبیعی
مهناز علی اکبری دهکردی



دریافت مقاله :
20/02/02
پذیرش:
19/00/0

چکیده
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مقدمه

اضافه وزن به عنوان یک بیماری چند عاملی

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت)9100( 0

تعریف می شود که عوامل فیزیولوژیایی،

یکی از  01مشکل شایع

بیوشیمایی ،متابولیکی ،آناتومیکی و عوامل روانی

چاقی و اضافه وزن

9

سالمتی در جهان است .شیوع چاقی در همه
کشورها در حال

ناگهانی میزان اضافه وزن و چاقی در کودکان و

افزایش است .چاقی دوران کودکی و نوجوانی به

نوجوانان به یک مشکل عمومی تبدیل شده

صورت یک معضل سالمتی و بهداشتی در

است .چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال

عوارض متعددی دارد .رشد سریعتر ،بلو

توسعه درآمده است (ابلینگ ،پاوالک و

زودرس ،بیماری های تنفسی ،اختالالت خوردن

لودویگ .)9119 ،9طبق گزارشی شیوع اضافه

و خواب ،مقاومت به انسولین ،دیابت نوع ،9

وزن در کودکان دبستانی ( 6تا  00ساله ) در

مشکالت ارتوپدی و استخوانی ،بیماری های
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– اجتماعی بر ایجاد آن موثرند .لذا افزایش

ایاالت متحده از  0درصد در سال  0181به 08

قلبی – عروقی ،پرفشاری خون و برخی سرطان
6

0

درصد در سال  9101رسیده است ( اوگدن 4و

ها (فریدمن و همکاران9110 ،؛ کوشی و

همکاران .)9109 ،بر اساس مطالعات موجود در

همکاران )9116 ،از جمله عوارض پزشکی

ایران ،چاقی کودکان از سال  0961رو به افزایش

چاقی به شمار می روند و مشکالت روانی –

بوده است (میربلوکی ،میرمیران و عزیزی،

اجتماعی آن شامل تصور منفی از خود،

 .)0989سازمان بهداشت جهانی در نتایج مطالعه

تحصیالت کمتر ،دوستان محدودتر ،مسن تر به

( MONICAمطالعات مربوط به شاخص های

نظر آمدن ،کاهش اعتماد به نفس ،انزوای

بیماری قلبی – عروقی) در سال  0188ایران را

اجتماعی و افسردگی (دیتز9114 ،0؛ اندرسون،
8

به عنوان یکی از  0کشور دارای باالترین میزان

کوهن ،نامووا و ماست  .)9116 ،بنابراین اضافه

شیوع چاقی در دوران کودکی گزارش کرده

وزن و چاقی با بسیاری از پیامدهای بهداشت

است (کلیشادی و همکاران .)0989 ،نتایج

عمومی همراه است که

این پیامدها برای

مطالعات مختلف در ایران شیوع چاقی در

کودکان و نوجوانان ،فوری و به صورت

کودکان را بین  0تا  06درصد گزارش کرده اند
(بایگی ،اشراقیان و درستی .)0980 ،چاقی و

مشکالت روانی – اجتماعی قابل تصور می باشد
(اندرسون و همکاران )9116 ،چرا که چاقی
دوران کودکی با چاقی دوران بزرگسالی ارتباط

1
{
HYPERLINK
"http://www.google.com/url?q=http://www.wh
o.int/&sa=U&ei=brmPUvvoF6Wr7AbAsoDg
Bg&ved=0CB4QFjAA&usg=AFQjCNHvJcw
} "Cl_q0eS_VUvfCEyn9FiaDeA
2 - obesity & overweight
3 - Ebbeling, Pawlak & Ludwig
4 - Ogden

مستقیم دارد و معموالً کودک چاق ،بزرگسال
چاق خواهد شد (مولوانی ،کاایمینگ ،گودوین و
5 - Freedman
6 - Kushi
7 - Dietz
8 -Anderson, Cohen, Naumova & Must

مقایسه اختالالت اضطرابی در دختران دارای ...

پتری ،باری ،پیترزاک و واگنر )9118( 00نیز بیان

خود به همراه دارد ،اضطراب 9است .اضطراب

آگروفوبیا رو به افزایش است.

یک احساس و هیجان ناخوشایند است که به

در یکی از اولین مطالعاتی که در زمینه

واسطه ادراک فرد از تنیدگی و تغییرات جسمانی

پیامدهای روانی اضافه وزن و چاقی توسط
09

بدن به وجود میآید .اختالالت اضطرابی ممکن

بریتز

است در یکی از اشکال اختالل اضطراب

گزارش شد که از  40نوجوان دارای اضافه وزن

جدایی ،9هراس اجتماعی ،4اختالل اضطراب

که برای درمان مراجعه کرده بودند 99 ،نفر

تعمیم یافته ،0اختالل وحشت زدگی و ترس از

تشخیص روانپزشکی گرفتند .همچنین نتایج آن

و اختالل وسواس فکری –

مطالعه نشان داد که اختالالت اضطرابی در

عملی 0ظاهر شود (اسپنس .)0118 ،8اختاللهای

کودکان و نوجوانانی که دارای اضافه وزن هستند

اضطرابی از متداولترین شکلهای آسی شناسی

در مقابل کودکان و نوجوانانی که وزن طبیعی

کودکان و نوجوانان به شمار میروند (پین،

دارند 41/49 ،درصد در مقابل  90/98درصد می

فضاهای شلو

6

و همکاران ( )9111طراحی گردید،

09

هلفشتیین ،بار -هیم ،نلسون و فاکس،)9111 ،1

باشد .ماستیلو

به گونهای که مطالعات متعدد بیانگر افزایش

مطالعه ای  901کودکی که شاخص توده بدنی

روزافزون شیوع این اختاللها در کودکان می

( 04 )BMIباالی  10داشتند را مورد بررسی قرار

باشد (اسجون ،هویر ،دیربورگ ،لث و کندال،01

دادند و گزارش کردند که  9درصد این کودکان

 .)9101مطالعات شیوع شناسی نشان می دهد که

دچار اختالالت خلق و خو و  9/00درصد از

و همکاران ( )9119نیز طی

00

حدود  1/8تا  1/09درصد کودکان و  1/0تا

اختالالت اضطرابی رنج می برند .ویال

 1/01درصد نوجوانان یکی از معیارهای

همکاران ( )9114نیز طی پژوهشی با 000

اختالل

کودک دچار اضافه وزن مصاحبه بالینی و

در عملکرد و روند طبیعی کودک می شود را

تشخیصی انجام دادند که از این میان گزارش

دارا می باشند ( اسپنس و همکاران.)9119 ،

کردند  06/00درصد آنان دچار اختالالت روانی

تشخیصی اختالل اضطرابی که موج

و

از جمله اضطراب می باشند.
1 - Mulvaney, Kaemingk, Goodwin, Quan
2 - anxiety
3 - Separation anxiety disorder
4 - Social anxiety disorder
5 - Generalized anxiety disorder
6 - Panic disorder/Agoraphobia
7 - Obsessive compulsive disorder
8 - Spence
9 - Pine, Helfinstein, Bar-Haim, Nelson & Fox
& 10 - Esbjørn, Hoeyer, Dyrborg, Leth
Kendall

بنابراین با بررسی پیشینه پژوهشی ارتباط
بین اضافه وزن با اختالالت اضطرابی تقویت می
گردد (سیمون و همکاران9116 ،؛ اندرسون و
11 - Petry, Barry, Pietrzak, Wagner
12 -Britz
13 -Mustillo
14 - Body Mass Index
15 -Vila
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همکاران9110،؛ گوسنز 0و همکاران9110 ،؛
اسکات

و

روند رو به فزونی چاقی و اضافه وزن در

همکاران9111 ،؛ فارو و کولت هارد .)9109 ،4به

کودکان محققین را عالقمند ساخته تا در این

عنوان مثال استرین 0و همکاران ( )9118طی

زمینه بررسی هایی انجام دهند اما متاسفانه

مطالعه ای بیان کردند که چاقی و اضافه وزن با

مطالعات در ایران بیشتر محدود به مطالعات

افسردگی اساسی و اختالالت اضطرابی مرتبط

شیوع شناسی در این زمینه است و پیامدهای

پیشینه مطالعاتی نیز در خصوص

مهم چاقی از جمله اختالالت اضطرابی کمتر

اختالالت اضطرابی خاص نشان می دهد که بین

مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند .هرچند

اضافه وزن با اختالل وحشت زدگی و آگروفوبیا

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد

(پیکرینگ ،گرانت ،کو و کامتون9110 ،6؛ پتری

وجود دارد و میتواند در پارهای از موارد باعث

و همکاران9118 ،؛ ماتر ،کاکس ،اینز و سرین،0

سازندگی و خالقیت شود ،اما اگر از حدی فراتر

9111؛ استرین و همکاران ،)9118 ،ترس های

رود ،باعث بروز اختالل در زندگی فردی و

خاص (باری ،پیترزاک و پتری9118 ،8؛ اسکات

اجتماعی و همچنین افت تحصیلی میشود،

و همکاران9118 ،؛ پتری و همکاران،)9118 ،

بنابراین اگر این حالت با اضافه وزن هم همراه

اختالل اضطراب فراگیر (ماتر و همکاران،

باشد نیاز به بررسی و مداخالت فوری تر دارد.

 )9111و اضطراب اجتماعی (باری و همکاران،

همچنین مطالعات نشان می دهد که اختالالت

9118؛ اسکات و همکاران )9118 ،رابطه وجود

اضطرابی کودکی پدیده ای گذرا نبوده و در

دارد .البته برخی پژوهش ها نیز نتایج متناقضی

صورت عدم درمان ،در سنین نوجوانی و

را گزارش کرده اند و معتقدند بین کودکان دارای

بزرگسالی ادامه پیدا می کند و از این رو

اضافه وزن با کودکان دارای وزن طبیعی از لحاظ

مشکالت بسیاری فرا روی فرد قرار می گیرد.

تجربه اضطراب تفاوت معنی داری وجود ندارد

بنابراین ضرورت پژوهش در این زمینه بیش از

(پاستور ،فیشر و فریمدمن0116 ،1؛ مورگان 01و

پیش دیده می شود .لذا پژوهش حاضر سعی
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9

و همکاران9118 ،؛ ولیربرگ

9

همکاران.)9119 ،

دارد به این سوال اساسی بپردازد که آیا
1 - Goossens
2 - Scott
3 - Vlierberghe
4 - Farrow, Coulthard
5 - Strine
6 - Pickering, Grant, Chou, Compton
7 - Mather, Cox, Enns, Sareen
8 - Barry, Pietrzak, Petry
9
{-
HYPERLINK
"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P
astore%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true
&cauthor_uid=9156542" }, { HYPERLINK
"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=F
isher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&c

اختالالت اضطرابی در دختران دارای اضافه وزن
با دختران دارای وزن طبیعی تفاوت معنی داری
نشان می دهد یا خیر؟

author_uid=9156542" }, { HYPERLINK
"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=F
riedman%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=tru
} "e&cauthor_uid=9156542
10 -Morgan

طرح پژوهش حاضر یک طرح مقایسره ای پرس

کودکان بر اساس طبقه بندی تشخیصی و آمراری

رویرردادی اسررت کرره روی  041نفررر از دانررش

 DSM-IVطراحی و سراخته شرده اسرت .فررم

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر تهران انجرام

اولیه مقیاس در سال  0110در کشور استرالیا طی

شد .با استفاده از روش نمونه گیرری خوشره ای

دو مطالعه بزرگ ملری ،تحلیرل عامرل تاییردی و

دو مدرسه در منطقه شش شرهر تهرران انتخراب

اکتشررافی  6عامررل مررورد نظررر شررامل ترررس از

گردید و پس از اخرذ مجروز از مردیر مدرسره و

فضاهای شلو  ،اضطراب جدایی ،ترس از آسی

رضررایت آگاهانرره نسرربت برره شرررکت در ایررن

فیزیکی ،اضطراب اجتمراعی ،وسرواس عملری-

پژوهش ،پرسشنامه توسط دانش آمروزان تکمیرل

فکری و اضطراب فراگیرر را تاییرد کررده اسرت.

گردید .برای انجام کار قد و وزن دانرش آمروزان

این مقیاس برای سرنجش اضرطراب کودکران 8

ثبت گردید و با توج به آن شاخص تروده بردنی

الی  00سرال بکرار مری رود .مقیراس اضرطراب

( )BMIمحاسرربه شررد و بررر اسرراس آن شرررکت

اسپنس از  40عبارت تشرکیل مری شرود کره 98

کنندگان در دو گروه قرار گرفتنرد .الزم بره رکرر

عبارت آن نمره گذاری شده و شرش عبرارت آن

اسررت کرره  90 BMIو برراالی آن اضررافه وزن،

حالت مثبت داشته و بررای کرم شردن سروگیری

 91 BMIو باالی آن چاق و  41 BMIو براالتر

منفی سوال ها طراحی شده است که این عبارات

01

نمره گرذاری نمری شرود .همچنرین دارای یرک

دانش آموز دارای اضافه وزن و  01دانرش آمروز

سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن

دارای وزن طبیعی انتخاب شردند .از معیارهرای

پاسخ خواهد داد.

آن فوق العاده چاق می باشند .به این ترتی

ورود به نمونه این بود که دانش آموزان شررکت

این مقیاس کره بررای اسرتفاده در نمونره

کننده بیماری جسمانی خاصری نداشرته باشرند،

های جامعه بوده و برای ارزیابی طیف وسیعی از

همچنررین از دارویرری کرره در وزن مرروثر باشررد،

اخررتالالت اضررطرابی میرران کودکرران بررر مبنررای

استفاده نکرده و برا رضرایت خرود در پرژوهش

 DSM-IVتهیرره شررده اسررت ،در مطالعررات و

شرکت کنند .از دیگر خصوصیات گرروه نمونره

پژوهش هرای صرورت گرفتره از ویژگری هرای

می توان به شغل والدین و تحصیالت اشاره کرد

روانسررنجی خرروبی برخرروردار برروده اسررت .در

که بیشترین فراوانی شغل در مشراغل آزاد بررای

بسیاری از کشورها مثل هلنرد ،بلژیرک ،آلمران و

پدران و خانه دار برای مرادران برود و بیشرترین

انگلیس از این مقیاس اسرتفاده شرده و روایری و

فراوانی میزان تحصیالت در مقطع لیسرانس هرم

پایایی براالیی را بررای آن گرزارش کررده انرد (

برای پدران و هم برای مادران بود.

اسپنس و همکراران .)9119 ،در ایرران نیرز ایرن

مقیاس اضطراب کودکان اسرپنس)0118( 0

مقیاس توسط موسروی و همکراران ( )9116برر
روی  401نفررر از دانررش آمرروزان دختررر و پسررر

)1 - Spence Children Anxiety Scale (SCAS
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هنجاریرابی شررده اسررت کره حرراکی از روایرری و
پایایی باالی این مقیاس اسرت و ضرری

آلفرای

واریانس چند متغیری ( )MANOVAاسرتفاده
شد.

کرونبرراب برررای حالررت کلرری اضررطراب 1/81
گزارش شده است .همچنرین بررای مولفره هرای

نتایج

ترس از فضاهای باز ،اضطراب جدایی ،تررس از

ویژگیهای توصیفی پژوهش حاضرر (میرانگین و

فیزیکری ،اضررطراب اجتمراعی ،وسررواس

انحراف اسرتاندارد) در جردول زیرر ارایره شرده

آسری

عملی -فکری و اضطراب فراگیر ضری
کرونبرراب برره ترتیرر

آلفرای

است.

،1/60 ،1/60 ،1/61 ،1/00
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 1/69و  1/09گزارش شده است.
تجزیه و تحلیل داده هرای پرژوهش توسرط
برنامه نرم افزاری  SPSSنسخه نوزدهم صرورت
گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
از روش های آماری توصیفی شرامل میرانگین و
انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیرل
جدول .0شاخص های توصیفی اضطراب و مولفه های آن در گروه های دختران دارای اضافه وزن با وزن طبیعی
متغیر

گروه ها

میانگین

انحراف استاندارد

ترس از فضاهای شلوغ

دارای اضافه وزن

09/19

4/10

وزن طبیعی

00/98

9/00

دارای اضافه وزن

01/00

9/10

وزن طبیعی

1/18

9/91

دارای اضافه وزن

1/90

9/19

وزن طبیعی

8/0

9/10

دارای اضافه وزن

09/81

9/80

وزن طبیعی

01/91

9/18

دارای اضافه وزن

00/04

9/18

وزن طبیعی

1/90

9/91

دارای اضافه وزن

09/60

9/61

وزن طبیعی

09/81

9/18

دارای اضافه وزن

60/08

09/01

وزن طبیعی

01/94

09/0

اضطراب جدایی
ترس از آسیب فیزیکی
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اضطراب اجتماعی
وسواس فکری – عملی
اضطراب فراگیر
نمره کل اضطراب

همانگونرره کرره در جرردول  0مالحظرره مرری

 09/01و در گررروه دارای وزن طبیعرری  01/94و

شود ،میرانگین و انحرراف اسرتاندارد نمرره کرل

 09/0می باشرد .همچنرین در جردول شرماره 0

اضررطراب در گررروه دارای اض رافه وزن  60/08و

میانگین و انحراف استاندارد هرر کردام از مولفره

مقایسه اختالالت اضطرابی در دختران دارای ...

شرح زیر اسرت :میرانگین و انحرراف اسرتاندارد

همچنین جهت آزمون هردف پرژوهش کره

مولفه ترس از فضراهای شرلو در گرروه دارای

عبارت از مقایسه اضطراب و مولفه هرای آن در

اضرررافه وزن  09/19و  4/10و در گرررروه دارای

دختران دارای اضافه وزن با دخترران دارای وزن

وزن طبیعرری  00/98و  9/00مرری باشررد .مولفرره

طبیع ری بررود ،از روش تحلیررل واریررانس چنررد

اضررطراب جرردایی در گررروه دارای اضررافه وزن

متغیری استفاده شد .بر اسراس تحلیرل واریرانس

 01/00و  9/10و در گرررروه دارای وزن طبیعررری

چنررد متغیررری ( Wilks Lambda =1/896و

فیزیکری در

 F = 9/68در سررطح معنرری داری ) P= 1/110

گروه دارای اضافه وزن  1/90و  9/19و در گروه

می توان بیان کرد که این بررسی از لحاظ آماری

دارای وزن طبیعی  8/0و  9/10؛ مولفه اضرطراب

در سطح  P< 1/10معنی دار است.

 1/18و  9/91؛ مولفه ترس از آسی

اجتمرراعی در گررروه دارای اضررافه وزن  09/81و

جهررت پرری بررردن برره اینکرره کرردام یررک از

 9/80و در گرررروه دارای وزن طبیعررری  01/91و

اختالالت اضطرابی در گروه دانش آموزان دختر

 9/18؛ مولفه وسواس فکری  -عملی در گرروه

دارای اضافه وزن با دانرش آمروزان دخترر دارای

دارای اضرررافه وزن  00/04و  9/18و در گرررروه

وزن طبیعی تفراوت معنری دار دارنرد ،از تحلیرل

دارای وزن طبیعررررری  1/90و  9/91و مولفررررره

واریانس یک راهه در متن  MANOVAاستفاده

اضررطراب فراگیررر در گررروه دارای اضررافه وزن

گردید که نتایج حاصل از آن در جدول شماره 9

 09/60و  9/61و در گرررروه دارای وزن طبیعررری

درج شده است.
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 09/81و  9/18می باشد.

جدول شماره  .0نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه در متن  MANOVAبر اضطراب
متغیر وابسته

میانگین

F

sig

اندازه اثر

توان آزمون

مجذورات
ترس از فضاهای شلوغ

14/46

1/00

1/119

1/169

1/809

اضطراب جدایی

09/10

0/00

1/980

1/118

1/000

ترس از آسیب فیزیکی

91/89

9/99

1/091

1/100

1/991

اضطراب اجتماعی

90/19

4/09

1/190

1/199

1/001

وسواس فکری  -عملی

011/89

6/49

1/1110

1/110

1/160

اضطراب فراگیر

00/80

9/99

1/10

1/194

1/440
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کل اضطراب

بر اساس جدول شماره  9نمرات اضطراب

وزن طبیعی تفاوت معنی دار دارد؟ نتایج

و هر کدام از مولفه ها آن به شررح زیرر اسرت :

پژوهش نشان داد که دختران دارای اضافه وزن

اضرررطراب ( F= 8/06و  ،)p=1/114تررررس از

به طور کلی نمره بیشتری در اضطراب نسبت به

فضررراهای شرررلو ( F= 1/00و ،) p=1/119

گروه دختران دارای وزن طبیعی به دست

اضررطراب جرردایی ( F= 0/00و ،) p=1/980

آوردند .همچنین ،اضطراب در بین دختران دارای

فیزیکرری ( F= 9/99و 9/99

اضافه وزن با دختران دارای وزن طبیعی تفاوت

= ،)pاضررطراب اجتمرراعی ( F= 4/09و 4/09

معنی داری دارد ( .)p>1/10این نتایج با برخی

= ،)pوسواس فکری -عملی ( F= 6/49و 6/49

پژوهش های پیشین که رابطه بین اضافه وزن و

= ،)pاضطراب فراگیر ( F= 9/99و .) p=9/99

اضطراب را مورد بررسی قرار داده بودند،

ترررس از آسرری
Health Psychology/ Vol.2. No3/ Autom 2013
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0409/86

8/06

1/114

1/6

1/896

همان طور که جدول شرماره  9نشران مری

هماهنگ می باشد (اسوالن و همکاران،

دهد بره طرور کلری اضرطراب در برین دخترران

9110؛سیمون و همکاران9116 ،؛ اندرسون و

دارای اضافه وزن با دخترران دارای وزن طبیعری

همکاران9110،؛ گوسنز و همکاران9110 ،؛

در سررطح  p >1/10تفرراوت معنرری داری دارد.

اسکات و همکاران9118 ،؛ ولیربرگ و همکاران،

همچنین این جدول نشان می دهرد کره در برین

9111؛ فارو و کولت هارد9109 ،؛ سید امینی و

مولفرره هررای اضررطراب ،مولفرره هررای ترررس از

همکاران .)0988 ،به عنوان مثال سیدامینی و

فضاهای شلو  ،اضرطراب اجتمراعی و وسرواس

همکاران ( )0988طی مطالعه ای گزارش کردند

فکری و عملی در سرطح معنری داری p >1/10

که میانگین نمرات گروه چاق و دارای اضافه

}

در بررین دختررران دارای اضررافه وزن بررا دختررران

وزن در مقیاس انزواطلبی ،اضطراب ،افسردگی
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دارای وزن طبیعی تفراوت معنری دار دارد و سره

باالتر از گروه دارای وزن طبیعی بود و رابطه

مولفره برراقی مانررده اضررطراب جرردایی ،ترررس از

معنیداری بین اضافه وزن با اضطراب و

فیزیکی و اضرطراب فراگیرر برین ایرن دو

افسردگی وجود دارد .همچنین این نتیجه با

آسی

گروه تفاوت معنی داری ندارد.

برخی پژوهش ها نیز ناهماهنگ می باشد
(پاستور ،فیشر و فریمدمن 0116 ،؛ مورگان و

بحث و نتیجه گیری
همان طور که بیان شد ،هدف پژوهش حاضر
پاسخ به این سوال بود که آیا اختالالت اضطرابی
در دختران دارای اضافه وزن با دختران دارای

همکاران .)9119 ،در تبیین نتایج به دست آمده
0

می توان به چند مورد اشاره کرد .استیک و
همکاران ( )9119معتقدند که یک ارتباط پیچیده
بین رفتار خوردن با احساسات منفی وجود دارد.
1 - Stice

مقایسه اختالالت اضطرابی در دختران دارای ...

و هرگونه پریشانی دور می کند (بارتون 0و

پژوهش حاضر با نترایج مطالعراتی در خصروص

همکاران .)9110 ،همچنین پیشینه مطالعاتی

آگروفوبیا (پیکرینگ و همکاران9110 ،؛ پترری و

نشان می دهد که کودکان مضطرب تر ،دوستان

همکررراران9118 ،؛ مررراتر و همکررراران9111 ،؛

کمتری دارند و از صمیمیت کمتری برخوردارند،

استرین و همکاران ،)9118 ،اضطراب اجتمراعی

لذا آنها به غذا خوردن بیشتر روی می آورند تا

(باری و همکاران9118 ،؛ اسرکات و همکراران،

به گونه ای با این نامالیمات مقابله کنند (فارو و

 ،) 9118اضطراب فراگیرر ( پترری و همکراران،

هکولت هارد ،)9109 ،در واقع غذا خوردن

 )9118هماهنگ است .در تبیین نتایج فروق مری

بیشتر یک نوع سبک مقابله ای برای افراد دارای

توان به چند مورد اشاره کرد .وقتری افرراد دارای

اضافه وزن می باشد که این مورد یک چرخه

اضافه وزن هستند ،از اعتماد به نفرس پرایین ترر

معیوب ایجاد می کند و در این حالت چاقی نیز

(عصارکاشانی ،روشن ،خلج و محمردی)0910 ،

تشدید می شود (هاشمی پور و همکاران،

و تصررویر رهنرری منفرری از خررود ( پیکرینررگ و

مورد

همکررران )9100 ،برخرروردار هسررتند ،چرررا کرره

تمسخر کودکان دیگر قرار میگیرند و همین

احساس می کنند مورد قضاوت بیشتری از سوی

میتواند آنان را دچار اضطراب یا افسردگی

دیگران قرار می گیرند ،لذا به خاطر جلوگیری از

نماید (جکسون و همکاران .)9110 ،متر و

وارسی و ارزیابی از طرف دیگران از حضرور در

همکاران ( )9111نیز معتقد اند ،پیامدهای

موقعیت های اجتماعی اجتناب می کنند (کنت و

اجتماعی چاقی (مثل انگ زدن) باعث کاهش

کوهان ،)9110 ،9بنابراین اضطراب اجتمراعی در

بهزیستی روانی افراد می شود و این امر در بروز

آنان افزایش پیدا می کنرد .برالورز 9و همکراران

و افزایش اختالالت اضطرابی نقش مهمی ایفا

( )9119نیررز معتقدنررد کرره در اواخررر کررودکی و

می کند.

اوایل نوجوانی عوامل متعددی مثرل ارزش هرای

همچنین نتایج این مطالعه نشران داد کره در

اجتمراعی – فرهنگری ،مقایسره هرای اجتمراعی،

بین مؤلفه های اضرطراب ،مولفره هرای تررس از

تاکید جامعه بر جذابیت ظاهری و تجارب منفری

فضاهای شلو  ،اضرطراب اجتمراعی و وسرواس

در تعامل با همساالن ،نگرانی های مربوط به بدن

فکری و عملی در سرطح معنری داری p >1/10

را تشدید می کند و کودکان دارای اضافه وزن به

در بررین دختررران دارای اضررافه وزن بررا دختررران

خاطر افکار منفی که در مورد بدن خرود دارنرد،

دارای وزن طبیعی تفراوت معنری دار دارد و سره

کمتر وارد اجتماع می شوند .البته این نتیجره بره

مولفره برراقی مانررده اضررطراب جرردایی ،ترررس از

این گونه هم قابل تبیین است کره معمروالً افرراد

1 - Burton

2 - Kent & Keohan
3 - Blowers
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بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که

آسی

 .)0984از طرفی کودکان چاق اغل

فیزیکی و اضرطراب فراگیرر برین ایرن دو
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دارای اضافه وزن دوسرتان کمترری دارنرد و بره

جدایی ممکن است تشخیص هرای روانپزشرکی

همین خاطر ایرن افرراد کمترر در فعالیرت هرای

دیگری همچرون آگروفوبیرا و هرراس اجتمراعی

اجتمرراعی حضررور پیرردا مرری کننررد چرررا کرره

(آچنبرانررد 9و همکرراران)9119 ،؛ لوینسررون 9و

دوستانشان پذیرای آنهرا نیسرتند و بره گونره ای

همکاران )9118 ،یا اضطراب تعمیم یافته (مون،4

مررورد تمسررخر قرررار مرری گیرنررد (جکسررون و

 )9119را نشان دهند .همان طرور کره مطالعرات

همکاران ،)9110 ،بنابراین سطح اضرطراب شران

نشان می دهرد در اوایرل کرودکی ،اضرطراب در

افزایش پیدا می کند .همچنین به نظر مری رسرد،

کودکان بره صرورت اضرطراب جردایی خرود را

در برخی از شررایط نگرانری ،برا افرزایش افکرار

نشان می دهد و همان طور که کودک بزرگتر می

مزاحم همراه می شود که در این شرایط ،نگرانی

شود ،اضطراب به گونه های خاص تر نشان داده

به عنوان یک راهبرد پردازشی عمرل مری کنرد و

می شود تا اینکه در نوجوانی معموالً اضطراب به

گسترش افکار مزاحم می شرود (بهرامری

صررورت اضررطراب فراگیررر دیررده مرری شررود

و رضرروان ،)0986،بنررابراین نگرانرری در مررورد

(پروچاسکا و نرورکراس ،ترجمره سریدمحمدی،

نارضایتی از بدن که در افرراد دارای اضرافه وزن

 ،)0980بنابراین از آنجایی که افراد شرکت کننده

وجود دارد ،به صورت اختالل وسواس فکری –

در این پژوهش در اواخر مقطع ابتردایی بره سرر

عملی خود را نشان می دهرد .از طرفری یکری از

می برنرد و در محردوده سرنی ده و یرازده سرال

فرضیه هرای اساسری رویکردهرای شرناختی بره

هستند ،لذا اختالل اضطراب جدایی بره صرورت

اضطراب این است که اضظراب به وسبله انتظرار

های دیگر از جمله هراس اجتماعی و آگروفوبیرا

وقوع یک رویرداد منفری و زیران آور یعنری بره

خود را نشران داده اسرت؛ بنرابراین عردم معنری

وسیله ادراک تهدیرد (برک 0و همکراران)0180 ،

داری نتایج مربروط بره اضرطراب جردایی قابرل

فراخوانررده مرری شررود .ادراک فرررد از تهدیررد برره

تبیین می باشد .دیگر اینکه ،طبق مطالعه فرهرت

0

وسیله قضاوت های رهنی شان از احتمال وقروع

و همکاران ( )9101فراوانی رفتارهرای خشرونت

رویداد منفی و شدت یا تنفر از آن رویداد تبیرین

آمی رز ،پرخاشررگری و قلرردری در ب رین نوجرروان

می شود ( بره نقرل از اسرتوار ،خیرر و لطیفیران،

دارای اضافه وزن بیشتر می باشد ،شاید به همین

 ،)0980با این دیدگاه آگروفوبیرا در افرراد دارای

خرراطر اسررت کرره کودکرران دارای اضررافه وزن از

موج

آسی

اضافه ورن قابل تبیین می باشد.

های جسمانی نمی ترسند و در این مولفه

در خصوص نتایجی که در ایرن مطالعره بره

نتایج معنی دار به دست نیامد .همچنین تفراوت

لحاظ آماری معنی دار نشد ،از جملره اضرطراب

در ارزیابی اختالالت اضطرابی ،تعریف چراقی و

جدایی می توان گفت که مطالعرات اخیرر نشران

سن می تواند به طور کلی نترایج را تحرت تراثیر

داده است که کودکان مبتال به اخرتالل اضرطراب
1 - Beck

2 - Aschenbrand
3 - Lewinsohn
4 - Moon
5 - Farhat

0

می باشد .همچنین هرگونه مداخالت زود هنگام

تری است که توده چربری

در حوزه سالمت و

عنوان مثال استفاده از شاخص توده چربی بردن
( )FMIمعیار مناس

و برنامه ریزی های مناس

بدن را نسبت به قد و بره طرور مسرتقل از تروده

بهداشت کودکان ،از دیگر اقدامات مهمی است

بدون چربی بیان می کند .از طرف دیگر پژوهش

که پیشنهاد می شود.

های کمی در این خصوص صورت گرفته و البته

قدردانی :از تمامی دانش آموزان مقطع

بیشتر پژوهش ها صورت گرفته هم در خصوص

ابتدایی منطقه شش تهران که در این پژوهش

بزرگساالن می باشد ،بنابراین با کمبرود پرژوهش

شرکت کردند ،مسئولین و مدیران این مدارس و

ها به خصوص در حوزه کودکان مواجه هسرتیم،
همین ضرورت مطالعات در این زمینره را بیشرتر
نشان می دهد و بنرابراین لرزوم مطالعرات آینرده
نگر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود ،از
جمله اینکه پژوهش حاضر فقط روی دانش

کلیه عزیزانی که ما را در انجام این مطالعه یاری
کردند ،کمال تشکر را داریم.

منابع
استوار ،صغری؛ خیرر ،محمرد؛ لطیفیران ،مرتضری.
( .)0980بررسی سوگیری حافظره شرناختی در
نوجوانرران بررا اخررتالل اضررطراب اجتمرراعی .
روانشناسی.964-941 :)9(01 ،

آموزان دختر دبستانی شهر تهران صورت گرفت

بایگی ،فرشته؛ درستی مطلق ،احمدرضرا؛ اشرراقیان،

و بنابراین نتایج قابل تعمیم به دانش آموران پسر

محمدرضررا ،صرردر زاده یگانرره ،هالرره.)0988( .

و دانش آموزان دیگر مقاطع و شهرها با احتیاط
مواجهه است .همچنین ،وضعیت اجتماعی-

عوامل خطر خانوادگی چاقی در دانش آمروزان
دبستانی شهر نیشابور .پایش.916-981 :)9(8 ،
بهرامی ،فاطمه؛ رضوان ،شیما .)0986( .رابطه

اقتصادی و ویژگی های والدینی ،سبک های

افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش

فرزندپروری می تواند موثر باشد که در این

آموزان دبیرستانی مبتال به اختالل اضطراب
فراگیر .روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،

تحقیق این متغیرها مورد بررسی قرار نگرفتند.
بنابراین پیشنهاد می شود مطالعه دیگری با
احتساب محدودیتهای رکر شده و با استفاده از
شاخص توده چربی بدن

( )FMIبه جای

شاخص توده بدنی ( )BMIطراحی گردد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و از
آنجایی که اضافه وزن با اختالالت اضطرابی
رابطه دارد ،آگاهی دادن به والدین در خصوص
پیامدهای چاقی و اضافه وزن و راه کارهای

.900-941 :)9(09
پروچاسکا ،جیمز  ،او؛ نورکراس ،جان ،سی
(. .)0980نظریه های روان درمانی .ترجمه :
یحیی سیدمحمدی .تهران :انتشارات رشد.
عصارکاشانی ،هدی؛ روشن ،رسول؛ خلج ،علیرضا؛
محمرردی ،جمیلرره .)0910( .مقایسرره نرراگویی
هیجررانی و تصررویربدنی در افررراد چرراق ،دارای
اضافه وزن و وزن بهنجار .روانشناسی سالمت،
.81-01 :)9(0
سیدامینی ،بره یانره ،مالرک ،ایروب ،مررادی ،آرر و
ابراهیمری ممقررانی ،مهرانگیرز .)0988( .ارتبرراط

1 - Fat Mass Index
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