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This research aimed to compare the excessive 
worrying, perceived control on anxiety and 
though suppression among young and older 
adults of Pakistan. The study explored the 
variation among two groups and checked the 
impact of study variables on psychological 
wellbeing of individuals. The sample size was 
(N=215) adults and data was collected using 
purposive and convenient sampling. It was 
purely quantitative and cross-sectional study. 
All the measures used were translated in Urdu 
by using forward and backward translation 

Nida Jamshed

AŞIRI ENDİŞE, ANKSİYETE KONTROLÜ VE DÜŞÜNCEYİ 
BASTIRMANIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLA İLİŞKİSİ: PAKİSTANLI GENÇ 

VE İLERİ ERİŞKİNLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMASI

RELATIONSHIP OF EXCESSIVE WORRY, ANXIETY CONTROL 
AND THOUGHT SUPPRESSION WITH PSYCHOLOGICAL 
WELL-BEING: A COMPARATIVE STUDY OF YOUNG AND 

OLDER PAKISTANI ADULTS

Bu araştırma Pakistan’ın genç ve ileri yetişkinleri 
arasındaki aşırı endişe, anksiyete üzerinde al-
gılanan kontrol ve baskılanmayı karşılaştırmayı 
amaçladı. Çalışma iki grup arasındaki değişimi 
araştırdı ve çalışma değişkenlerinin bireylerin 
psikolojik iyi oluşlarına etkisini kontrol etti. Ör-
neklem büyüklüğü (N=215) yetişkindi ve amaçlı 
ve uygun örnekleme kullanılarak veriler toplandı. 
Tamamen nicel ve kesitsel bir çalışmaydı. Kulla-
nılan tüm ölçekler ileri ve geri çevirme yöntemi 
kullanılarak Urduca’ya çevrilmiştir. The Penn 
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method. The Penn State Worry questionnaire 
was used to measure excessive worrying, White 
Bear Suppression inventory to assess thought 
suppression and Anxiety Control questionnaire 
to assess perceived control over anxiety related 
events. The findings revealed that a positive 
relationship exist between thought suppression 
and excessive worrying (r=.31***), and a negative 
relationship between thought suppression 
and perceived control on anxiety (r=-.40**). 
Furthermore, excessive worrying has a negative 
relationship with perceived control on anxiety 
(r=-.58**). The t-test analysis showed that young 
women are more excessive worriers than men 
while men have high control on anxiety related 
events as compared to women. No significant 
differences in excessive worry and perceived 
control on anxiety were found for young and 
older adults. Findings also demonstrated that 
individuals with more control over anxiety 
related events and thought suppression have 
better psychological well-being than individuals 
with poor control on both. It is suggested that 
individuals must be taught different techniques 
of controlling anxieties, managing their worries 
and process of thought suppression in order to 
have better psychological health. 

Durum Kaygısı anketi aşırı endişe, White Bear 
Bastırma Envanteri düşünce baskılamasını de-
ğerlendirmek ve Anksiyete Kontrolü Anketi ank-
siyete ile ilgili olaylar üzerinde algılanan kontrolü 
değerlendirmek için kullanıldı. Bulgular, düşünce 
baskılanması ile aşırı endişe (r=.31***) arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu, düşünce baskılaması ile 
kaygı üzerinde algılanan kontrol arasında negatif 
bir ilişki olduğunu ortaya koydu (r=-.40**). Ayrıca, 
aşırı endişe duymanın kaygı üzerinde algılanan 
kontrol ile olumsuz bir ilişkisi vardır (r= -.58**). 
t-testi analizi erkeklerin kadınlara göre anksiyete 
ile ilgili olaylarda daha yüksek kontrole sahip ol-
duklarını söylerken, genç kadınların erkeklerden 
daha fazla endişe duyduğunu göstermiştir. Genç 
ve ileri erişkinlerde aşırı endişe ve anksiyete üze-
rinde algılanan kontrolde anlamlı bir fark buluna-
mamıştır. Bulgular ayrıca anksiyete ile ilgili olaylar 
ve düşünce baskısı üzerinde daha fazla kontrol 
sahibi olan bireylerin her ikisinde de kötü kont-
rolü olan bireylerden daha iyi psikolojik iyi oluş-
lara sahip olduğunu göstermiştir. Bireylerin daha 
iyi psikolojik sağlığa sahip olmaları için, bireylere 
kaygıları kontrol altına alma, kaygılarını yönetme 
ve düşünce baskısı süreçlerini yönetme teknikle-
rinin öğretilmesi gerektiği önerilmiştir. The theoretical models of obesity have shown 

that quality of life is associated with negative 
emotions, body dissatisfaction and depression 
symptoms (Hemmingson, 2015; Marks, 2015; 
Raman et al., 2013). The objective of the study 
was to assess whether negative emotions, body 
satisfaction and depression symptoms predict 
quality of life in patients with obesity. The study 
included 60 obese participants (BMI ≥ 30 kg/m2). 
The mean age was 40,97 years (SD = 10,80) and 
the mean BMI was 33,76 kg/m2 (SD = 3,56). All 
participants completed the Situational Inventory 
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OBEZİTE ÖRNEKLEMİNDE YAŞAM KALİTESİ, OLUMSUZ DUYGULAR, 
BEDEN MEMNUNİYETİ VE DEPRESYON BELİRTİLERİ İLE 

İLİŞKİLİ MİDİR?

IS QUALITY OF LIFE ASSOCIATED WITH NEGATIVE EMOTIONS, 
BODY SATISFACTION AND DEPRESSION SYMPTOMS IN 

SAMPLE OF OBESIT?

Teorik obezite modelleri, yaşam kalitesinin 
olumsuz duygular, beden memnuniyetsizliği 
ve depresyon belirtileri ile ilişkili olduğunu gös-
termektedir (Hemmingson, 2015; Marks, 2015; 
Raman ve diğ., 2013). Çalışmanın amacı, olum-
suz duyguların, beden memnuniyetinin ve dep-
resyon belirtilerinin obezite hastalarında yaşam 
kalitesini belirleyip belirlemediğini değerlendir-
mektir. Çalışmaya 60 obez katılımcı (BKİ ≥ 30 kg 
/ m2) dahil edilmiştir. Ortalama yaş 40,97 yıl (SD= 
10,80) ve ortalama BKİ 33,76 kg / m2’dır (SD = 
3,56). Katılımcıların tümü Durumsal Beden İm-
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