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 افسردگی و نفس عست رفتاری، -شناختی حوزه مطالعات بر سیستماتیک مروری

 چاقی اختالل به مبتال ایرانی زنان در
 

، 5مهران محبیان فر، 4فاطمه مرعشی، 3مهرنوش ملک زاده، 2، نازیال حنایی1حوری علیجانی

 6امیرعلی رجنی

 (ًَیغٌذُ هغئَل. )ایزاى، گزگبى ،داًؾگبُ علَم پشؽکی گلغتبى، کبرؽٌبط ارؽذ هؾبٍرُ هبهبیی 1
 .ایزاى، تبزیشارؽذ رٍاًؾٌبعی ببلیٌی، داًؾگبُ تبزیش،  2

رُ 3  .ایزاى، اَّاس، داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ اَّاس، کبرؽٌبعی ارؽذ راٌّوبیی ٍ هؾٍب
 .ایزاى، دسفَل، داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ دسفَل، کبرؽٌبعی رٍاى ؽٌبعی عوَهی 4

َادُکبرؽٌبط ارؽذ  5  .ایزاى، اَّاس، ٍاحذ علَم تحقبقبت داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ اَّاس، هؾبٍرُ خبً

داًؾگبُ آساد ، ٍاحذ گزگبى، عضَ ببؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى ٍ ًخبگبى. )ایزاى، گزگبى، داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ گزگبى، ؽٌبعی عوَهی کبرؽٌبط رٍاى 6

 (.ایزاى، گزگبى، اعالهی
 

 چکیده

. ّبی عٌی ٍ در اغلب کؾَرّب رٍ بِ رؽذ اعتی یک اپیذهی جْبًی در عزاعز دًیب اعت ٍ رًٍذ آى در ّوِ گزٍُاهزٍسُ چبق

، اثز جذی افشایؼ ٍسى بذى بزای افزاد ٍ جَاهع. سًبى ٍ کَدکبى رٍ بِ اسدیبد اعت، ؽیَع چبقی در ّوِ ًقبط دًیب در هزداى

عٌَاى یک اضبفِ ٍسى ٍچـبقی بِتعزیف چبقی . ّبی بعذی آى اعتّشیٌِ اجتوبعی ٍ، ّوبغتگی آى بب هغبئل هزبَط بِ عالهتی

عشت ًفظ بِ عٌَاى یک عبسُ کلی ارسؽیببی فزد اس خَد تعزیف هی ؽَد، بٌْجبر بب چزبی سیبد ٍ غیز، عبهل خطز بزای عالهتی

قِ ًغبت بِ اًجبم اهَر یب لذت اختالل خلقی اعت کِ بب کبّؼ عال، بِ عٌَاى هَجَد اًغبًی ؽبیغتِ ٍ بب ارسػ اعت افغزدگی

، یؽخغتگی ٍ کبّؼ اًزصی احغبط بی ارس، کٌذی رٍاًی حزکتی، بی خَابی، کبّؼ یب افشایؼ ٍسى ٍ اؽتْب، بزدى اس اًجبم آًْب

ؽٌبختی رفتبری کِ ٌّگبهی کِ بِ افزاد پزخَر ٍ . دؽَاری در توزکش ٍ افکبر عَد کٌٌذُ راجع بِ هزگ یب خَدکؾی ّوزاُ اعت

ؽٌبعی ٍ دٌّذ ٍ بِ رٍاىؽَد ًغبت بِ اداهِ رصین توبیلی ًؾبى ًویتَصیِ رصیوی هی، خَرًذغذا هی، ی کِ در ؽب ٌّگبمآًْبی

سًبى ایزاًی در  رفتبری، عشت ًفظ ٍ افغزدگی -ؽٌبختیلذا ایي پضٍّؼ بِ هزٍر هطبلعبت حَسُ ی . هؾبٍرُ ٍعیع ًیبس دارًذ

 .هی پزداسد اختالل چبقی هبتالبِ
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