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 چکیده

گروه سني نوجوان، فرهنگ حفظ ويژه در امروزه، يکي از مشکالت جدي در اقشار مختلف جامعه به

ترکيب و فرم بدن است. اگر واکنش فرد نسبت به ابعاد بدنش همراه با رضايتمندي نباشد، نارضايتي 

ترين معيارهاي سالمتي است که براي شود. شاخص تودة بدني يکي از مناسباز شکل بدن ايجاد مي

رسد با تصور شخص از ترکيب بدني همسو مينظر رود که بهکار ميتعيين وضعيت تودة بدني به

بررسي رابطة شاخص تودة بدني با رضايتمندي از شکل بدن در دختران  نيست. هدف اين مطالعه،

          نفر غيرورزشکار 901نفر ورزشکار و  185ها آموز ورزشکار و غيرورزشکار بود. آزمودنيدانش

         و غيرورزشکار 32/57±  03/9روه ورزشکار ترتيب در گسال بودند. ميانگين وزن به 17-15

 8/21±  68/3و  62/21±  32/3ترتيب کيلوگرم و متوسط شاخص تودة بدني به ±41/57  37/9

نامة اطالعات نامه، پرسشآوري اطالعات از فرم رضايتکيلوگرم بر مترمربع بود. براي جمع

 استفاده شد. نتايج نشان داد که در شناسي، سابقة ورزشي و مقياس تصويري شکل بدنجمعيت

 داشت وجود غيرورزشکاران و ورزشکاران دربين معناداري اختالف بدن از شکل نارضايتي ميزان

 ترناراضي خود هايبدن از ايمالحظهقابل طوربه ، غيرورزشکاران033/0معناداري  سطح در که

براي تغيير وزن در گروه  همچنين، همبستگي بين نارضايتي از شکل بدن و فشار اجتماعي .بودند

دهد که بود. اين پژوهش نشان مي 395/0و بين ورزشکاران برابر با  487/0غيرورزشکار برابر با 

غيرورزشکاران بيشتر از ورزشکاران درمعرض خطر نارضايتي از شکل بدن هستند و عوامل مؤثر در 

 اين نارضايتي در افراد ورزشکار و غيرورزشکار متفاوت است.بروز 
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 قدمهم
تحرکی، تغییرات سریع شیوة زندگی تهدیدی جدی برای سالمت بشر است. زندگی شهرنشینی، کم

ها در های فراوان، اعتیاد به اینترنت و بازیآماده، آلودگی هوا، استرساستفاده از غذاهای فوری و 

نشدن نیازهای پروتئینی، انرژی کودکان و نوجوانان طبقات اجتماعی مرفه و متوسط و همچنین، تأمین

براین، فرهنگ حفظ روند. افزونشمار میها در اقشار ضعیف جامعه، ازجملة این تهدیدها بهو ریزمغذی

ویژه در سنین نوجوانی و جوانی و فرم بدن از مشکالت جدی امروزی در اقشار مختلف بشر به ترکیب

ترین روش برای ترین و دردسترسگیری مستمر شاخص تودة بدن، مناسبشود. اندازهمحسوب می

 دادننشان بدن ابزاری برای تودة آگاهی از وضعیت سالمت کودکان، نوجوانان و جوانان است. شاخص

 و وزناضافه بیان برای توانمـی کـه معیارهایـی اسـت از و است نوجوانان و افراد بالغ در وزن یتوضع

شاخص  بهترین سالمتی و ای،تغذیه معیارهای از یکی عنوان(. شاخص تودة بدن به1) برد کاربه چاقی

از  ومیر ناشیمرگ نسبت با نزدیکی ارتباط بسیار دلیل،همینبه است. فرد سالمت میزان تعیین برای

 (. براساس2دارد ) صفرا کیسة و عروقی -قلبی ریوی، گوارشی، هایدیابت، بیماری مانند هاییبیماری

    وزن،کم ۵/1۸(، مقادیر شاخص تودة بدنی کمتر از WHO) 1هداشتب بندی سازمان جهانیطبقه

 تعریف چاق با عنوان 3۰بیشتر از وزن و مقدار برابر یا دارای اضافه 2۵-۹/2۹طبیعی،  ۹/۵-24/1۸

شود که موجب میایگونهنوجوانی مرحلة تغییر و تحوالت چشمگیر و پرشتاب است؛ به (.3، 4) اندشده

(؛ بنابراین، رشد سریع در دوران ۵در مدت کوتاهی کودک دیروز به قامت بزرگساالن امروز درآید )

های مهم زندگی است که نوجوانی یکی از دوره ( و۶شود )نوجوانی موجب تغییر در تناسب بدن می

(. بدن انسان تظاهر فیزیکی او ۷فرد بیشترین مشکالت را درزمینة تصور ذهنی از بدن خود دارد )

(؛ بنابراین، اگر فرد نتواند ۸گیرد )راحتی درمعرض قضاوت دیگران و خود شخص قرار میاست و به

شده توسط فرد که بین اندازة واقعی و اندازة ادراکنیاندازة بدن خود را درست تشخیص دهد یا زما

(. یکی از انواع اختالل در تصویر ۹شود )تفاوت وجود داشته باشد، انحراف در تصویر بدن ایجاد می

است. در این حالت، ارزیابی از ابعاد بدن دقیق است؛ اما واکنش فرد  2بدن، نارضایتی از شکل بدن

مندی تواند سبب عالقه(. این نارضایتی می۹اه با فقدان رضایتمندی است )نسبت به ابعاد و اندازه همر

های شدید رژیمی شود. درواقع، نارضایتی از شکل بدن واسطة بین های غذایی ناسالم و رفتاربه رژیم

ترین (. افزایش شاخص تودة بدن که مهم1۰و رفتارهای کنترل وزن است ) 3دو متغیر شاخص تودة بدن

رود، باعث ظهور عالئم انواع اختالل تغذیه ازجمله پرخوری و شمار میبندی وزن بهشاخص طبقه

                                                           
1. World Health Organization 

2. Body Image Dissatisfaction 

3. Body Mass Index (BMI) 
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اند از: کاهش وزن افراطی و حفظ آن در (. شماری از این عالئم عبارت11شود )اشتهایی عصبی میبی

درصد وزن طبیعی متناسب با قد باشد، آمنوره )فقدان سه  ۸۵شرایطی که شاخص تودة بدن کمتر از 

نکردن سرما، فشارخون پایین، برادی درپی(، ناراحتی معده و نفخ، یبوست و تحمله قاعدگی پیدور

تپشی(، عالئم بارز اورتواستاتیک )افت فشارخون هنگام ایستادن(، زردی پوست و ایجاد کاردی )کم

مشاهده  (. در موارد حاد آریتمی ضربان قلب، خیز یا ادم موضعی نیز12، 13مانند روی بدن )موی کرک

شود شده است. همچنین، کاهش وزن زیاد موجب کاهش تناسب بین بطن چپ و دریچه میترال می

(. ممکن است اختالل تغذیه درجهت پرخوری باشد و این پرخوری افراطی با عالئمی همچون 13)

ا دلیل برگشت غذشدن صدا بهدلیل انجام استفراغ عمدی و ورم غدد بزاقی، خشنپوسیدگی دندان به

(. 12، 13در مری، سندرم راسل )هایپرتروفی پشت دست و مفاصل کف دست با انگشت( همراه است )

خصوص ورزشکاران نخبه، دراثر نگرانی درزمینة شکل و ظاهر ها، دختران ورزشکار بهبراساس گزارش

ازحد به بیش دنبال تکرار این رفتارها، این ورزشکاراناندام به رفتارهای کنترل وزن روی آوردند و به

شوند و معموالً از مصرف غذاهای حاوی چربی ممانعت بودن دربارة وزن و شکل بدن مبتال مینگران

ها و کاهش غیراصولی درصد اند که نبود تعادل در مصرف چربیکنند. پژوهشگران گزارش دادهمی

نین، فرایندهای (. همچ14کند )های جنسی ازجمله استروژن را مختل میچربی بدن، ترشح هورمون

کننده، موجب اختالل در روند قاعدگی و عنوان تشدیدتغییر هورمونی ناشی از فعالیت ورزشی نیز به

تواند دهند که باالرفتن سطح فعالیت ورزشی می(. شواهد پژوهشی نشان می1۵شود )بروز آمنوره می

کی استخوان و اختالل تغذیه( باشد گانة زنان ورزشکار )آمنوره، پوای به نام تریاد یا سهمحرک پدیده

وزن رشد اضافهبهسمت الغری و جذابیت و نیز روند روهای اجتماعی بهبراین، تغییر ارزش(. افزون1۶)

(. این روند باعث افزایش نارضایتی از شکل 1۷شوند )ها میموجب ایجاد فاصله میان واقعیت و خواسته

شود. شان تلقی میرایج است که قسمتی از تجربیات زندگی حدیویژه بین زنان بهشود که بهبدن می

تر نسبت به شکل بدن خود حتی براساس گزارش پژوهشگران، زنان نسبت به مردان با ارزیابی منفی

های (. نتایج بررسی1۷دانند )وزن میوقتی در دامنة طبیعی وزن قرار دارند، خود را چاق یا دارای اضافه

کل بدن و تالش برای افزایش یا کاهش وزن قبل از بلوغ د که نارضایتی از شدهپژوهشگران نشان می

این نکته که حتی  یابد.افزایش میخصوص درمیان دختران شود و این روند پس از بلوغ بهشروع می

شود، جالب ساله کنترل وزن اهمیت دارد و با افزایش سن این نگرانی بیشتر میبین کودکان شش

سال مشاهده شده  ۸/1۵آموز با میانگین سنی همچنین، در بررسی دختران دانش (.1۸)توجه است 

زمان بر نارضایتی از شکل بدن طور همنفس و افزایش شاخص تودة بدن، بهاست که کاهش اعتمادبه

مقاله بررسی  ۷۸رشتة ورزشی مختلف و از  ۵۵ورزشکار را در  13۰3۷(. دو پژوهشگر، ۶) مؤثرند

ها شده شامل ورزشکاران زن و مرد بودند و گروه کنترل داشتند. یافتهات تحلیلکردند. همة مطالع
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ها نتیجه ورزشکاران کمتر بود. آننشان داد که نارضایتی از شکل بدن در ورزشکاران نسبت به غیر

(. در 1۹، 2۰دهند )ورزشکاران به شکل بدن خود اهمیت میگرفتند که ورزشکاران بیشتر از غیر

آل متحمل افراد عادی، ورزشکاران فشار بیشتری برای داشتن وزن مناسب و شکل بدنی ایده مقایسه با

های خاصی اجتماعی درمورد آنان بیشتر است. این فشارها در رشته –شوند؛ زیرا، انتظارات فرهنگیمی

شود می تیمی و خانواده نیز اعمالها الغری و زیبایی شکل بدن مالک است، ازطرف مربی، همکه در آن

شناختی هایی که جنبه زیباییهای دارای ردة وزنی )کشتی، بوکس و رزمی(، رشته(. در رشته21)

سواری و اسکی صحرانوردی( های استقامتی )دوچرخهدارند )ژیمناستیک، باله و اسکی روی یخ(، رشته

کاهش درصد چربی  هایی که در آن غلبه بر جاذبة زمین مهم است )پرش با نیزه(، الغربودن وو رشته

رسد که دختران نظر می(. به2۰بدن برای بهبود عملکرد ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است )

دلیل تغییرات درونی و بیرونی ناشی از سن رشد بیشتر درمعرض خطر آموز در سن بلوغ، بهدانش

ند و با توجه به اینکه افزایش شاخص تودة بدنی و درنتیجه، ابتال به نارضایتی از شکل بدن قرار دار

آموز ورزشکار و غیرورزشکار های مستعد این اختالل هستند؛ بنابراین، دختران دانشورزشکاران گروه

های مناسبی برای شناخت عوامل مؤثر در ایجاد نارضایتی از شکل بدن هستند. کمبود این دسته گروه

با زیبایی و الغری مانند باله،  های مرتبطتوسعه، نبود رشتهاز مطالعات در کشورهای درحال

براین، پوشش متفاوت بررسی و افزونهای موردژیمناستیک و شنای موزون و وجود محدودیت در نمونه

شدن این فرضیه شده است که زنان ایرانی آمریکایی، باعث مطرح -زنان ایرانی با زنان جوامع اروپایی

(؛ بنابراین، طراحی 22هستند ) از شکل بدن مصونباوجود باالبودن شاخص تودة بدنی، از نارضایتی 

-آموز ورزشکار و غیرورزشکار در جامعهپژوهشی که به بررسی نارضایتی از شکل بدن در دختران دانش

رسد. در این پژوهش سعی شده نظر میای با کمترین تأثیرپذیری از فرهنگ غرب بپردازد، ضروری به

آموز ورزشکار و غیرورزشکار از شکل بدن، تأثیر عواملی دانش بر بررسی نارضایتی دختراناست عالوه

همچون شاخص تودة بدنی و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و ارتباط این متغیرها با نارضایتی از شکل 

 بدن تعیین شود.

 

 پژوهش روش
سال( نواحی  1۵-1۷آموز دختر مقطع دبیرستان )ردة سنی نفر دانش 142۵۰در پژوهش حاضر، ازبین 

مدرسة دولتی  1۰ایی از طور تصادفی خوشهها بهنفر شرکت کردند. آن 1۰۸۶یک و دوی شهر رشت، 

نفر بودند. با استفاده از  ۵44۵نفر و از ناحیة دو،  ۸۸۰۵و غیرانتفاعی انتخاب شدند که از ناحیة یک، 

نفر  1۸۵نفر غیرورزشکار و  ۹۰1نامة فعالیت بدنی، ورزشکاران از غیرورزشکاران تفکیک شدند. پرسش
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دیگر ورزشکارانی بودند که سابقة حداقل یک سال فعالیت منظم ورزشی تخصصی و عضویت در یکی 

 داشتند. های مدارس، شهرستان یا استان و حضور در مسابقات استانیاز تیم

 های اطالعاتنامهنامة شرکت در آزمون، پرسشآوری اطالعات شامل فرم رضایتابزار جمع

بود. همچنین، قد و وزن  1شناسی، بررسی سابقة ورزشی و مقیاس تصویری شکل بدنجمعیت

های احتمالی درمورد کردن ابهامگیری شد. برای برطرفها با استفاده از ابزار استاندارد اندازهآزمودنی

ها حضور یها درکنار آزمودنگویی به سؤالها، پژوهشگر در تمامی مراحل پاسخنامههای پرسشسؤال

 داشت. 

شناسی شامل اطالعات مربوط به قد، وزن، سن و مقطع تحصیلی داوطلبان بود. نامة جمعیتپرسش

کش مدرج استفاده شد. از آزمودنی متر و خطسانتی 1/۰گیری قد از یک متر نواری با دقت برای اندازه

ها از پهلو به پایین که دستنحویخواسته شد بدون کفش به حالت مستقیم درکنار دیوار بایستد؛ به

ها روی ران قرار گیرد و پاشنه، باسن، کتف و سر با دیوار تماس داشته کشیده باشند و کف دست

طور مساوی روی پاها تقسیم کند و سر موازی با سطح افق باشند. آزمودنی باید وزن بدن خود را به

صورت موازی در باالترین نقطة کش که بهاز خطگیری درانتهای بازدم معمولی و با استفاده باشد. اندازه

گیری گیری و ثبت شد. برای اندازهمتر اندازهسر آزمودنی قرار دارد، از کف پا تا باالی سر برحسب سانتی

گیری، با دقت صد گرم استفاده شد. زمان اندازه EB 9003مدل  CAMRYتودة بدن از ترازوی پزشکی 

ترازو روی سطح صاف تنظیم شد و از آزمودنی خواسته شد بدون کفش و با کمترین لباس روی ترازو 

قرار گیرد و درنهایت، تودة بدنی آزمودنی برحسب کیلوگرم ثبت شد. برای تعیین شاخص تودة بدن، 

ر قرار داده شدند و شاخص تودة بدنی برحسب کیلوگرم بر ها در فرمول زیمقادیر وزن و قد آزمودنی

 مترمربع محاسبه شد.

 

رو عکس براساس شاخص تودة بدن واقعی که از نمای روبه 1۰برای آزمون تصویری شکل بدن، از 

رساندن تأثیر نژاد و رنگ پوست، حداقلها، برای به(. در این عکس22گرفته شده است، استفاده شد )

افراد به رنگ خاکستری درآمدند و صورت افراد نیز پوشانده شده است )شکل شمارة  بدن و لباس

، ۷2/14، عکس شمارة دو ۵1/12دهندة شاخص تودة بدن ترتیب، عکس شمارة یک نشانیک(. به

، عکس شمارة شش 33/2۰، عکس شمارة پنج 4۵/1۸، عکس شمارة چهار ۶۵/1۶عکس شمارة سه 

و عکس  ۹2/3۵، عکس شمارة نُه 2۶/2۹، عکس شمارة هشت ۹4/2۶، عکس شمارة هفت ۰۹/23

                                                           
1. Photographic Figure Scale 
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کپی شدند؛  A4ها روی ورقة است. هریک از عکس 23/41دهندة شاخص تودة بدن نشان 1۰شمارة 

ها قرار گرفتند ها دراختیار آزمودنی(. عکس22پوشاند )طور کامل ورقه را میکه هر عکس بهصورتیبه

یک از تصاویر بیشتر به شما شبیه است؟ پاسخ به کدام -1یده شد: ها پرسترتیب سه پرسش از آنو به

یک از تصاویر زیر شبیه باشید؟ پاسخ تمایل دارید به کدام -2این سؤال ادراک فرد از اندازة بدنش بود؛ 

نزدیکان شما تمایل دارند به  -3شود؛ به این سؤال، شاخص تودة بدن مطلوب و دلخواه تلقی می

دهندة شاخص تودة بدنی است که رهای زیر شبیه باشید؟ پاسخ به این سؤال نشانیک از تصویکدام

دهندة نارضایتی از شکل بدن های یک و دو نشاندهند. تفاوت سؤالنزدیکان فرد موردنظر ترجیح می

شود های یک و سه میزان فشار اجتماعی برای تغییر وزن درنظر گرفته می(. تفاوت بین سؤال22است )

دهندة جهت نارضایتی است؛ برای مثال، آمده توجه شود، نشاندستچنانچه به عالمت عدد به(. 23)

عنوان عنوان پاسخ سؤال یک انتخاب کند و شکل شمارة چهار را بهاگر آزمودنی شکل شمارة هفت را به

سمت هپاسخ سؤال دو انتخاب کند، میزان نارضایتی فرد برابر با عدد سه است؛ اما جهت نارضایتی ب

معنا که آزمودنی تمایل به کاهش وزن دارد. نحوة امتیازبندی فشار اجتماعی اینکاهش وزن است؛ به

 (.۷دهندة نارضایتی و فشار اجتماعی بیشتر است )ترتیب است. امتیاز بیشتر نشانهمیننیز به

سخ سؤال شده توسط شخص )پادر بررسی روایی مقیاس تصویری شکل بدن، بین اندازة بدن ادراک

 r ،0.05  =P=  0.8کند(، ضریب همبستگی گیری مییک( و شاخص تودة بدنش )که پژوهشگر اندازه

، r= 0.9 بود. همچنین، بین شاخص تودة بدن واقعی فرد و شاخص تودة بدن مطلوب و دلخواه فرد، 

0.01  =P 0.9های یک و دو، بود و برای نمرة نارضایتی از شکل بدن؛ یعنی تفاوت سؤال  =r ،0.1  =P 

(. 22آزمون مجدد بررسی شد ) -ارائه شده است. پایایی مقیاس تصویری شکل بدن نیز ازطریق آزمون

های تصویری پرداخته است، روایی و ای مروری نیز که به بررسی روایی و پایایی مقیاسدر مطالعه

 (.24پایایی این ابزار تأیید شده است )
 

 بدن براي اجراي آزمون تصويري شکل بدنمقياس تصويري شکل  -1شکل 



  رابطة شاخص تودة بدني با رضايتمندي از شکل بدن در...                                                                       123
 

 نتایج
سطح آمار توصیفی و آمار  در دو 1افزار اس.پی.اس.اس.شده با استفاده از نرمآوریاطالعات جمع

 2اسمیرنوف -ها از آزمون کلموگروفبودن توزیع دادهوتحلیل شد. برای تعیین طبیعیاستنباطی تجزیه

هایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی، استفاده شد. در سطح توصیفی، از شاخص

برای شناسایی ارتباط بین  4استفاده شد. همچنین، آزمون همبستگی اسپیرمن 3ویتنیاز آزمون من

 درنظر گرفته شد.  P< 0.05متغیرها استفاده شد. در این پژوهش، سطح معناداری 

 ۸3نفر غیرورزشکار ) ۹۰1درصد( و  1۷نفر ورزشکار ) 1۸۵نفر شامل  1۰۸۶تعداد افراد موردمطالعه، 

متر، سانتی 1۶3 ± 2۸/۵سال، میانگین قد  4۵/1۶±  ۵۵/۰راد ورزشکار درصد( بودند. میانگین سنی اف

کیلوگرم بر  ۶2/21±  /32ها کیلوگرم و متوسط شاخص تودة بدنی آن 32/۵۷±  ۰3/۹میانگین وزنی 

±  ۸۸/4سال و میانگین قد  ۵1/1۶±  ۵۵/۰ورزشکاران با میانگین سنی مترمربع بود. گروه غیر

 ۶۸/۰ها کیلوگرم و میانگین شاخص تودة بدنی آن 41/۵۷±  3۷/۹وزنی  متر، متوسطسانتی 43/1۶2

 کیلوگرم بر مترمربع داشتند. 3/21 ±۸ 

درصد با وزن طبیعی،  2/۵۹وزن، درصد کم 2/2۰براساس شاخص تودة بدنی در گروه غیرورزشکار، 

 1/۶1ن بودند. وزدرصد کم 1/21درصد چاق بودند. ورزشکاران  ۶/1وزن و درصد دارای اضافه 1/1۹

وزن داشتند. با توجه به نتایج، در هر دو گروه، بیشترین درصد درصد اضافه ۸/1۷درصد وزن طبیعی و 

اند. کدام در ردة چاق قرار نگرفتهمربوط به شاخص تودة بدنی طبیعی است و در گروه ورزشکاران هیچ

ز غیرورزشکاران از بدن خود درصد ا ۰2/۷۹درصد از ورزشکاران و  ۹۷/۵2همچنین، براساس نتایج، 

 نفر غیرورزشکار از شکل بدن خود ناراضی بودند. ۷12نفر ورزشکار و  ۹۸دیگر، عبارتناراضی بودند. به

دهد. شکل شمارة یک میزان رضایت از بدن را در هر دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار نشان می

ت تمایل به افزایش یا کاهش وزن تفکیک شود، نارضایتی از شکل بدن در دو حالطورکه دیده میهمان

شده است. با توجه به این شکل، غیرورزشکاران بیشتر از بدن خود ناراضی هستند. باید این نکته را 

 درنظر داشت که بیشتر غیرورزشکاران ناراضی به کاهش وزن تمایل دارند.

 

 

                                                           
1. SPSS 

2. Kolmogorov-Smirnov Test 
3. Mann– Whitney Test 

4. Spearman Correlation 

http://www.spss-iran.com/index_files/ManWitnyTest.htm
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 ها به افزايش و کاهش وزن )درصد(تفکيک تمايل آزمودني -1شکل 

 

 شکل شمارة دو نمایانگر میزان فشار اجتماعی برای افزایش یا کاهش وزن است.

 

 
 تفکيک ميزان فشار اجتماعي براي تغيير وزن دربين آزمودني ها )درصد( -2شکل 

 

بندی اطالعات مربوط به شاخص تودة بدنی شکل شمارة سه میزان رضایت از بدن را براساس طبقه

 کند.ها را بدون تفکیک ورزشکاربودن یا نبودن بررسی میآزمودنیدهد. این شکل همة نشان می
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 )درصد( بندي شاخص تودة بدنيميزان رضايت از بدن براساس طبقه -3شکل 

 

شود، با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن طورکه در جداول شمارة یک و شمارة دو دیده میهمان

برای تغییر وزن و نارضایتی از شکل بدن در هر دو گروه مشاهده همبستگی باالیی بین فشار اجتماعی 

شد. همچنین، بین شاخص تودة بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و انحراف در تصویر بدن نیز 

دهد که در میزان نارضایتی از شکل بدن براین، نتایج نشان میهمبستگی باالیی مشاهده شد. افزون

، ۰33/۰رزشکاران و غیرورزشکاران وجود دارد که در سطح معناداری اختالف معناداری دربین و

تر هستند؛ البته باید توجه کرد که های خود ناراضیای از بدنمالحظهطور قابلغیرورزشکاران به

توان گفت که نسبت وزن خود ناراضی هستند. میطور معناداری بیشتر از اضافهغیرورزشکاران به

های برابر نسبت به آزمودنی ۸3/2اری که از بدن خود ناراضی هستند، های غیرورزشکآزمودنی

 ورزشکاری است که از بدن خود ناراضی هستند.

در جداول شمارة یک و شمارة دو، ضرایب همبستگی متغیرها در ورزشکاران و غیرورزشکاران دیده 

 می شود.
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 غيرورزشکارانضريب همبستگي متغيرها در  -1جدول 

 سن متغيرها
شاخص 

 تودة بدني

 نارضايتي

 از شکل بدن

انحراف در 

 تصوير بدن

فشار اجتماعي 

 براي تغيير وزن

 سن
r 1     

p      

 شاخص تودة بدنی
r ۰23/۰- 1    

p 4۸۵/۰     

نارضایتی از شکل 

 بدن
r ۰۶۰/۰- ۰4۰/۰ 1   

 

p ۰۷3/۰ 22۶/۰    

 انحراف در تصویر
r ۰2۵/۰- ۵24/۰ ۰2۹/۰ 1  

p 4۵۰/۰ ۰۰1/۰ 3۸۷/۰   

فشار اجتماعی 

 برای تغییر وزن
r ۰2۵/۰- ۰۶۶/۰ 4۸۷/۰ ۰41/۰ 1 

p 44۸/۰ ۰4۸/۰ ۰۰1/۰ 21۷/۰  

 

 ضريب همبستگي متغيرها در ورزشکاران -2جدول 

 سن متغيرها
شاخص 

 تودة بدني

 نارضايتي

 شکل بدن

انحراف در 

 تصوير بدن

اجتماعي فشار 

 براي تغيير وزن

 سن
r 1     

p      

 شاخص تودة بدنی
r ۰۸۵/۰ 1    

p 2۵۰/۰     

نارضایتی از شکل 

 بدن
r 11۵/۰ 1۰4/۰ 1   

p 12۰/۰ 1۶1/۰    

انحراف در تصویر 

 بدن
r ۰۵۸/۰ ۶۰۷/۰ 1۸۷/۰ 1  

p 431/۰ ۰۰1/۰ ۰11/۰   

فشار اجتماعی برای 

 تغییر وزن
r ۰۹۹/۰ ۰۸۰/۰ 3۹۵/۰ ۰۸2/۰ 1 

p 1۸۰ 2۷۶/۰ ۰۰1/۰ 2۶۹/۰  

 

 گیریبحث و نتیجه
درصد از دختران  ۹/۵2درصد از دختران غیرورزشکار و  ۰2/۷۹نتایج مطالعة حاضر نشان داد که 

درصد از دختران ورزشکار ناراضی به کاهش  2/3۶بودند. همچنین،  ورزشکار از شکل بدن خود ناراضی

آموز غیرورزشکار درصد خواهان افزایش وزن بودند. درمیان دختران دانش ۷۵/1۶وزن تمایل داشتند و 

درصد از  ۷۹/۸۰درصد به افزایش وزن تمایل داشتند.  ۹۷/21درصد به کاهش وزن و  ۰4/۵۷ناراضی، 
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رو بودند. نتایج این درصد از ورزشکاران با فشار اجتماعی برای تغییر وزن روبه ۵۶/۶۷غیرورزشکاران و 

بخش مبنی بر باالبودن نارضایتی از شکل بدن در غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران با مطالعات 

و همکاران  2(، اولیوریا2۰) 1(، هاسنبالس و داون2۶و همکاران ) 2(، اسموالک2۵و همکاران ) 1ریوجن

( و همچنین، 3۰و همکاران ) ۵(، مارتینسن2۹) 4(، کاستاریل و استامو2۸) 3هاسنبالس و مکنالی (،2۷)

 1های برن و مکلین( در ایران همسو است؛ اما نتایج با نتایج پژوهش۵پژوهش نعمتی و همکاران )

ات نعمتی خوانی ندارد. ذکر این نکته الزم است که تنها در مطالع( هم22و همکاران ) 2( و سوامی1۹)

( از ابزاری مشابه با این پژوهش برای سنجش نارضایتی از 22( و سوامی و همکاران )۵و همکاران )

شکل بدن استفاده شده است. در مطالعة نعمتی و همکاران، نتایجی مشابه با این پژوهش دیده شد؛ 

 -1ه دالیل زیر است: اما در مطالعة سوامی و همکاران، باوجود مقیاس مشابه تفاوت نتایج احتماالً ب

سال انجام داد؛ برای مثال، میانگین سن  1۶-۶۰ای بسیار گسترده و در دامنة سنی سوامی مطالعه

مطالعة  -2سال بود که با میانگین سنی مطالعة حاضر تفاوت زیادی دارد؛  42/۹۸۸/2۸ورزشکاران 

که در مطالعة حاضر تکواندو را بررسی کرده است؛ درحالیمیدانی و وسوامی تنها دو گروه ورزشکاران دو

نارضایتی از بدن تنها در  -3اند؛ طورکلی و بدون درنظرگرفتن رشتة ورزشی بررسی شدهورزشکاران به

تواند مربوط به رشتة ورزشی های رزمی با غیرورزشکاران مشابه است. این موضوع میورزشکاران رشته

بودن اغلب به قدرت باالیی نیاز دارند؛ بنابراین، تمایل آنان بیشتر به عضالنیکاران باشد؛ زیرا، رزمی

 است تا الغربودن.

برای بحث دربارة علت تفاوت در میزان نارضایتی در ورزشکاران و غیرورزشکاران و بیشتربودن این 

بدن، بهبود نارضایتی در غیرورزشکاران باید گفت که فعالیت ورزشی منظم موجب افزایش قدرت 

شود که درنتیجة آن، رضایت از بدن افزایش وضعیت عضالنی، کاهش چربی و بهبود ظاهر بدن می

کنند که بهبود وضعیت ظاهری و شکل بدن موجب بهبود (. پژوهشگران استدالل می32یابد )می

وان از تمرینات شود؛ بنابراین، شاید بتنفس میهای روانی مثل خودپنداره، خودارزشی و اعتمادبهویژگی

(. هاسنبالس و 32عنوان راهکار درمانی در افراد با نارضایتی از شکل بدن استفاده کرد )ورزشی به

کنند. همچنین، شکل بدن ( نیز تأثیر فعالیت بدنی بر بهبود خصوصیات روانی را تأیید می2۰داون )

                                                           
1. Ryujin  

2. Smolak  

3. Hausenblas & Downs 

4. Oliveria  

5. Hausenblas & MacNally 

6. Costarelli & Stamu 

7. Martinsen  

8. Byrne & McLean 

9. Swami 
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نظر اجتماعی، زنان الغر و متناسب های جامعه دارد؛ برای مثال، ازآلورزشکاران شباهت زیادی به ایده

(. احتماالً دلیل باالبودن رضایت از بدن 33اند )ترین شکل بدن شناخته شدهآلو مردان عضالنی، ایده

ها واقعاً از همتایان غیرورزشکار خود الغرترند. وقتی ورزشکاران درمیان ورزشکاران این باشد که آن

بینند؛ تر میتر و عضالنیکنند، خود را زیباتر، قوییسه میخود را با همتایان غیرورزشکار خود مقا

یابد ها افزایش میدنبال آن، رضایت از شکل بدن در آنبنابراین، احساس غرور بیشتری دارند که به

(33.) 

اند که فشار اجتماعی برای تغییر وزن با نارضایتی از شکل بدن دیگر، پژوهشگران گزارش کردهازطرف

(. در این مطالعه، بین فشار اجتماعی برای کاهش وزن و نارضایتی از شکل 2۰یم دارد )ارتباط مستق

             توجهی دیده شد. نتایج آزمون همبستگی در غیرورزشکارانبدن همبستگی مثبت و قابل

(0.001 P< ،0.48  =r( و ورزشکاران )0.001 P< ،0.39  =rبه ،) اجتماعی برای خوبی رابطة بین فشار

معناکه با افزایش فشار اجتماعی خانواده ایندهد؛ بهکاهش وزن و نارضایتی از شکل بدن را نشان می

 یابد.و دوستان، میزان نارضایتی از شکل بدن افزایش می

با درنظرگرفتن آنچه اشاره شد و رابطة بین شاخص تودة بدنی و فشار اجتماعی برای کاهش وزن، باید 

یابد. با ت که با افزایش شاخص تودة بدنی، فشار اجتماعی برای کاهش وزن افزایش مینتیجه گرف

درصد از  ۷/2۰درصد و  ۸/1۷ترتیب شود که بهبندی شاخص تودة بدنی مشاهده مینگاهی به طبقه

های تواند دلیلی برای تفاوتوزن و چاقی هستند و این میورزشکاران و غیرورزشکاران، دارای اضافه

خصوص بندی شاخص تودة بدنی در ورزشکاران بهوجود، درمورد طبقهشده باشد؛ بااینهدهمشا

بندی ورزشکاران نخبه باید بسیار بااحتیاط بحث کرد؛ زیرا، شاخص تودة بدنی معیار مناسبی برای طبقه

کنند بیان می 1وزن در ورزشکاران نیست. داون و هاسنبالس به نقل از دانشکدة طب ورزشی در آمریکا

که شاخص تودة بدنی درمورد ورزشکاران، خطای زیادی دارد؛ زیرا، ورزشکاران معموالً دارای تیپ 

هستند. افراد با این شکل بدنی ممکن است شاخص تودة بدنی باالیی داشته باشند؛  2بدنی مزومرف

کاران برای بندی شاخص تودة بدنی در ورزش(. احتماالً طبقه34هرچند درصد چربی پایینی دارند )

( نیز بیان 3۵) 3فارلینستد و مککه اولمطوریمقایسه با غیرورزشکاران معیار مناسبی نیست؛ به

نقص و کاملی کنند که شاخص تودة بدنی با چربی بدن همبستگی دارد؛ اما مقیاس ارزیابی بیمی

ر عضالنی و الغر باشد؛ تواند بسیامی 31نیست؛ برای مثال، یک ورزشکار با شاخص تودة بدنی برابر با 

کننده است که ورزشکاران نظر برسد. این موضوع گمراهبندی وزن، چاق بهکه در طبقهدرحالی

درصد از  ۸/1۷(؛ برای مثال، در مطالعة حاضر، 3۵خصوص ورزشکاران در سطوح باال چاق باشند )به

                                                           
1. ACSM 

2. Mesomoroh 
3. Olmsted & McFarlane 
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رسد این ورزشکاران در این نمی نظرکه بهاند؛ درحالیبندی شدهوزن طبقهورزشکاران در گروه اضافه

 وزن داشته باشند.سطح تحرک اضافه

شود که غیرورزشکاران احساس نارضایتی بیشتری از بدن خود خوبی دیده میدر نگاه کلی به نتایج به

دارند؛ اما در گروه ورزشکاران همبستگی باالیی بین شاخص تودة بدنی فرد و انحراف در تصویر بدن 

یابیم که افراد ورزشکار ازطریق قایسة میزان این همبستگی با افراد غیرورزشکار درمیوجود دارد. با م

زمان با افزایش عملکرد ورزشی، وضعیت شود، همفعالیت ورزشی زیاد که به کاهش وزن منجر می

که کاهش وزن در مراحل اولیه موجب بهبود عملکرد بخشند و ازآنجاییظاهری خود را بهبود می

عنوان یک پاداش درونی ورزشکار را به حفظ و ادامة کاهش وزن ترغیب تواند بهین بهبود میشود، امی

کند. طبق گزارش پژوهشگران، تمایل و تالش برای کاهش وزن در ورزشکاران زن، بیشتر به عملکرد 

ایی کنند که علت رژیم غذ( تأکید می۷(. مارتینسن و همکاران )3۶شود؛ نه زیبایی )ورزشی مربوط می

که در غیرورزشکاران بهبود ظاهر از عوامل مؤثر محسوب در ورزشکاران افزایش عملکرد است؛ درحالی

 شود.می

براساس نتایج پژوهش حاضر، بین فشار اجتماعی برای تغییر وزن و نارضایتی از شکل بدن درمیان 

که میزان انحراف در دختران ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد. این درحالی است 

تصویر بدن درمیان ورزشکاران بیشتر است؛ اما نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر 

رسد که عوامل مؤثر در نارضایتی از شکل بدن در هر دو نظر میوزن در غیرورزشکاران بیشتر است. به

چنین، از دیگر عوامل مهم در گروه، شاخص تودة بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن باشد. هم

دختران ورزشکار، سطح فعالیت بدنی و انحراف در تصویر بدن و در دختران غیرورزشکار، نارضایتی از 

 شکل بدن است. 

توان طورکلی، با توجه به اینکه ورزشکاران پژوهش حاضر سطح باال و نخبه نبودند، میبه: پيام مقاله

کننده دارد و با بهبود وضعیت ظاهری و شکل قش محافظتگفت که فعالیت بدنی در سطح متوسط ن

رسد که نظر میشود. بهنفس و درنتیجه، کاهش نارضایتی از شکل بدن میبدن، باعث افزایش اعتمادبه

طور شناختی بهدر بررسی علل نارضایتی از شکل بدن در ورزشکاران باید عوامل فیزیولوژیک و روان

 زمان مدنظر قرار گیرند.هم
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Abstract 

Nowadays one of the most serious problems among people in the society especially 

teenagers is to maintain body shape. If people feel badly to their body dimensions, 

dissatisfaction of body shape will be seen. BMI is one of the most appropriate healthy 

standards to determine the body mass that is not identical with people’s image of body 

shape. The purpose of this study was to compare the relationship between BMI and 

satisfaction of body image among athlete and non-athlete female students. The study was 

conducted on 185 athletes and 901 non-athletes 15-17 years old. The Average weight in 

athlete 57.32± 9.03 kg and non-athletes 57.41 ± 9.37 kg and the average BMI was 21.62 

± 3.32 and 21.8 ± 3.68 kg/m2 respectively. In order to collect the data in consent form, 

demographic questionnaire, sport activities questionnaire and photographic figure rating 

scale were used. Based on results, there was a meaningful difference among athletes and 

non-athletes in dissatisfaction of body shape that non-athletes with 0.033 significance 

level had more dissatisfaction of their body shape. Moreover, the correlation between 

dissatisfaction of body shape and social pressure to change body weight was 0.487 in non-

athletes and 0/395 in athletes. This research showed that non-athletes are at the risk of 

dissatisfaction of body shape than athletes. Besides, the factors that cause this 

dissatisfaction were different in athletes and non-athletes. 
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