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چکیده
امروزه ،يکي از مشکالت جدي در اقشار مختلف جامعه بهويژه در گروه سني نوجوان ،فرهنگ حفظ
ترکيب و فرم بدن است .اگر واکنش فرد نسبت به ابعاد بدنش همراه با رضايتمندي نباشد ،نارضايتي
از شکل بدن ايجاد ميشود .شاخص تودة بدني يکي از مناسبترين معيارهاي سالمتي است که براي
تعيين وضعيت تودة بدني بهکار ميرود که بهنظر ميرسد با تصور شخص از ترکيب بدني همسو
نيست .هدف اين مطالعه ،بررسي رابطة شاخص تودة بدني با رضايتمندي از شکل بدن در دختران
دانشآموز ورزشکار و غيرورزشکار بود .آزمودنيها  185نفر ورزشکار و  901نفر غيرورزشکار
 17-15سال بودند .ميانگين وزن بهترتيب در گروه ورزشکار  57/32 ± 9/03و غيرورزشکار
 57/41 ± 9/37کيلوگرم و متوسط شاخص تودة بدني بهترتيب  21/62 ± 3/32و 21/8 ± 3/68
کيلوگرم بر مترمربع بود .براي جمعآوري اطالعات از فرم رضايتنامه ،پرسشنامة اطالعات
جمعيتشناسي ،سابقة ورزشي و مقياس تصويري شکل بدن استفاده شد .نتايج نشان داد که در
ميزان نارضايتي از شکل بدن اختالف معناداري دربين ورزشکاران و غيرورزشکاران وجود داشت
که در سطح معناداري  ،0/033غيرورزشکاران بهطور قابلمالحظهاي از بدنهاي خود ناراضيتر
بودند .همچنين ،همبستگي بين نارضايتي از شکل بدن و فشار اجتماعي براي تغيير وزن در گروه
غيرورزشکار برابر با  0/487و بين ورزشکاران برابر با  0/395بود .اين پژوهش نشان ميدهد که
غيرورزشکاران بيشتر از ورزشکاران درمعرض خطر نارضايتي از شکل بدن هستند و عوامل مؤثر در
بروز اين نارضايتي در افراد ورزشکار و غيرورزشکار متفاوت است.
واژگان کلیدی :شاخص تودة بدني ،نارضايتي از شکل بدن ،دختران دانشآموز ،فعاليت بدني
*
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مقدمه
تغییرات سریع شیوة زندگی تهدیدی جدی برای سالمت بشر است .زندگی شهرنشینی ،کمتحرکی،
استفاده از غذاهای فوری و آماده ،آلودگی هوا ،استرسهای فراوان ،اعتیاد به اینترنت و بازیها در
کودکان و نوجوانان طبقات اجتماعی مرفه و متوسط و همچنین ،تأمیننشدن نیازهای پروتئینی ،انرژی
و ریزمغذیها در اقشار ضعیف جامعه ،ازجملة این تهدیدها بهشمار میروند .افزونبراین ،فرهنگ حفظ
ترکیب و فرم بدن از مشکالت جدی امروزی در اقشار مختلف بشر بهویژه در سنین نوجوانی و جوانی
محسوب میشود .اندازهگیری مستمر شاخص تودة بدن ،مناسبترین و دردسترسترین روش برای
آگاهی از وضعیت سالمت کودکان ،نوجوانان و جوانان است .شاخص تودة بدن ابزاری برای نشاندادن
وضعیت وزن در نوجوانان و افراد بالغ است و از معیارهایـی اسـت کـه مـیتوان برای بیان اضافهوزن و
چاقی بهکار برد ( .)1شاخص تودة بدن بهعنوان یکی از معیارهای تغذیهای ،سالمتی و بهترین شاخص
برای تعیین میزان سالمت فرد است .بههمیندلیل ،ارتباط بسیار نزدیکی با نسبت مرگومیر ناشی از
بیماریهایی مانند دیابت ،بیماریهای گوارشی ،ریوی ،قلبی -عروقی و کیسة صفرا دارد ( .)2براساس
طبقهبندی سازمان جهانی بهداشت ،)WHO( 1مقادیر شاخص تودة بدنی کمتر از  1۸/۵کموزن،
 1۸/۵-24/۹طبیعی 2۵-2۹/۹ ،دارای اضافهوزن و مقدار برابر یا بیشتر از  3۰با عنوان چاق تعریف
شدهاند ( .)3 ،4نوجوانی مرحلة تغییر و تحوالت چشمگیر و پرشتاب است؛ بهگونهایکه موجب میشود
در مدت کوتاهی کودک دیروز به قامت بزرگساالن امروز درآید ()۵؛ بنابراین ،رشد سریع در دوران
نوجوانی موجب تغییر در تناسب بدن میشود ( )۶و نوجوانی یکی از دورههای مهم زندگی است که
فرد بیشترین مشکالت را درزمینة تصور ذهنی از بدن خود دارد ( .)۷بدن انسان تظاهر فیزیکی او
است و بهراحتی درمعرض قضاوت دیگران و خود شخص قرار میگیرد ()۸؛ بنابراین ،اگر فرد نتواند
اندازة بدن خود را درست تشخیص دهد یا زمانیکه بین اندازة واقعی و اندازة ادراکشده توسط فرد
تفاوت وجود داشته باشد ،انحراف در تصویر بدن ایجاد میشود ( .)۹یکی از انواع اختالل در تصویر
بدن ،نارضایتی از شکل بدن 2است .در این حالت ،ارزیابی از ابعاد بدن دقیق است؛ اما واکنش فرد
نسبت به ابعاد و اندازه همراه با فقدان رضایتمندی است ( .)۹این نارضایتی میتواند سبب عالقهمندی
به رژیمهای غذایی ناسالم و رفتارهای شدید رژیمی شود .درواقع ،نارضایتی از شکل بدن واسطة بین
دو متغیر شاخص تودة بدن 3و رفتارهای کنترل وزن است ( .)1۰افزایش شاخص تودة بدن که مهمترین
شاخص طبقهبندی وزن بهشمار می رود ،باعث ظهور عالئم انواع اختالل تغذیه ازجمله پرخوری و
1. World Health Organization
2. Body Image Dissatisfaction
)3. Body Mass Index (BMI
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بیاشتهایی عصبی میشود ( .)11شماری از این عالئم عبارتاند از :کاهش وزن افراطی و حفظ آن در
شرایطی که شاخص تودة بدن کمتر از  ۸۵درصد وزن طبیعی متناسب با قد باشد ،آمنوره (فقدان سه
دوره قاعدگی پیدرپی) ،ناراحتی معده و نفخ ،یبوست و تحملنکردن سرما ،فشارخون پایین ،برادی
کاردی (کم تپشی) ،عالئم بارز اورتواستاتیک (افت فشارخون هنگام ایستادن) ،زردی پوست و ایجاد
موی کرکمانند روی بدن ( .)12 ،13در موارد حاد آریتمی ضربان قلب ،خیز یا ادم موضعی نیز مشاهده
شده است .همچنین ،کاهش وزن زیاد موجب کاهش تناسب بین بطن چپ و دریچه میترال میشود
( .) 13ممکن است اختالل تغذیه درجهت پرخوری باشد و این پرخوری افراطی با عالئمی همچون
پوسیدگی دندان بهدلیل انجام استفراغ عمدی و ورم غدد بزاقی ،خشنشدن صدا بهدلیل برگشت غذا
در مری ،سندرم راسل (هایپرتروفی پشت دست و مفاصل کف دست با انگشت) همراه است (.)12 ،13
براساس گزارشها ،دختران ورزشکار به خصوص ورزشکاران نخبه ،دراثر نگرانی درزمینة شکل و ظاهر
اندام به رفتارهای کنترل وزن روی آوردند و بهدنبال تکرار این رفتارها ،این ورزشکاران به بیشازحد
نگرانبودن دربارة وزن و شکل بدن مبتال میشوند و معموالً از مصرف غذاهای حاوی چربی ممانعت
میکنند .پژوهشگران گزارش دادهاند که نبود تعادل در مصرف چربیها و کاهش غیراصولی درصد
چربی بدن ،ترشح هورمونهای جنسی ازجمله استروژن را مختل میکند ( .)14همچنین ،فرایندهای
تغییر هورمونی ناشی از فعالیت ورزشی نیز بهعنوان تشدیدکننده ،موجب اختالل در روند قاعدگی و
بروز آمنوره میشود ( .)1۵شواهد پژوهشی نشان میدهند که باالرفتن سطح فعالیت ورزشی میتواند
محرک پدیدهای به نام تریاد یا سهگانة زنان ورزشکار (آمنوره ،پوکی استخوان و اختالل تغذیه) باشد
( .)1۶افزونبراین ،تغییر ارزشهای اجتماعی بهسمت الغری و جذابیت و نیز روند روبهرشد اضافهوزن
موجب ایجاد فاصله میان واقعیت و خواستهها میشوند ( .)1۷این روند باعث افزایش نارضایتی از شکل
بدن میشود که بهویژه بین زنان بهحدی رایج است که قسمتی از تجربیات زندگیشان تلقی میشود.
براساس گزارش پژوهشگران ،زنان نسبت به مردان با ارزیابی منفیتر نسبت به شکل بدن خود حتی
وقتی در دامنة طبیعی وزن قرار دارند ،خود را چاق یا دارای اضافهوزن میدانند ( .)1۷نتایج بررسیهای
پژوهشگران نشان میدهد که نارضایتی از شکل بدن و تالش برای افزایش یا کاهش وزن قبل از بلوغ
شروع میشود و این روند پس از بلوغ بهخصوص درمیان دختران افزایش مییابد .این نکته که حتی
بین کودکان شش ساله کنترل وزن اهمیت دارد و با افزایش سن این نگرانی بیشتر میشود ،جالب
توجه است ( .)1۸همچنین ،در بررسی دختران دانشآموز با میانگین سنی  1۵/۸سال مشاهده شده
است که کاهش اعتمادبهنفس و افزایش شاخص تودة بدن ،بهطور همزمان بر نارضایتی از شکل بدن
مؤثرند ( .)۶دو پژوهشگر 13۰3۷ ،ورزشکار را در  ۵۵رشتة ورزشی مختلف و از  ۷۸مقاله بررسی
کردند .همة مطالعات تحلیل شده شامل ورزشکاران زن و مرد بودند و گروه کنترل داشتند .یافتهها
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نشان داد که نارضایتی از شکل بدن در ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران کمتر بود .آنها نتیجه
گرفتند که ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران به شکل بدن خود اهمیت میدهند ( .)1۹ ،2۰در
مقایسه با افراد عادی ،ورزشکاران فشار بیشتری برای داشتن وزن مناسب و شکل بدنی ایدهآل متحمل
میشوند؛ زیرا ،انتظارات فرهنگی– اجتماعی درمورد آنان بیشتر است .این فشارها در رشتههای خاصی
که در آنها الغری و زیبایی شکل بدن مالک است ،ازطرف مربی ،همتیمی و خانواده نیز اعمال میشود
( .)21در رشتههای دارای ردة وزنی (کشتی ،بوکس و رزمی) ،رشتههایی که جنبه زیباییشناختی
دارند (ژیمناستیک ،باله و اسکی روی یخ) ،رشتههای استقامتی (دوچرخهسواری و اسکی صحرانوردی)
و رشتههایی که در آن غلبه بر جاذبة زمین مهم است (پرش با نیزه) ،الغربودن و کاهش درصد چربی
بدن برای بهبود عملکرد ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است ( .)2۰بهنظر میرسد که دختران
دانشآموز در سن بلوغ ،به دلیل تغییرات درونی و بیرونی ناشی از سن رشد بیشتر درمعرض خطر
افزایش شاخص تودة بدنی و درنتیجه ،ابتال به نارضایتی از شکل بدن قرار دارند و با توجه به اینکه
ورزشکاران گروههای مستعد این اختالل هستند؛ بنابراین ،دختران دانشآموز ورزشکار و غیرورزشکار
گروه های مناسبی برای شناخت عوامل مؤثر در ایجاد نارضایتی از شکل بدن هستند .کمبود این دسته
از مطالعات در کشورهای درحالتوسعه ،نبود رشتههای مرتبط با زیبایی و الغری مانند باله،
ژیمناستیک و شنای موزون و وجود محدودیت در نمونههای موردبررسی و افزونبراین ،پوشش متفاوت
زنان ایرانی با زنان جوامع اروپایی -آمریکایی ،باعث مطرحشدن این فرضیه شده است که زنان ایرانی
باوجود باالبودن شاخص تودة بدنی ،از نارضایتی از شکل بدن مصون هستند ()22؛ بنابراین ،طراحی
پژوهشی که به بررسی نارضایتی از شکل بدن در دختران دانشآموز ورزشکار و غیرورزشکار در جامعه-
ای با کمترین تأثیرپذیری از فرهنگ غرب بپردازد ،ضروری بهنظر میرسد .در این پژوهش سعی شده
است عالوهبر بررسی نارضایتی دختران دانشآموز ورزشکار و غیرورزشکار از شکل بدن ،تأثیر عواملی
همچون شاخص تودة بدنی و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و ارتباط این متغیرها با نارضایتی از شکل
بدن تعیین شود.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،ازبین  142۵۰نفر دانشآموز دختر مقطع دبیرستان (ردة سنی  1۵-1۷سال) نواحی
یک و دوی شهر رشت 1۰۸۶ ،نفر شرکت کردند .آنها بهطور تصادفی خوشهایی از  1۰مدرسة دولتی
و غیرانتفاعی انتخاب شدند که از ناحیة یک ۸۸۰۵ ،نفر و از ناحیة دو ۵44۵ ،نفر بودند .با استفاده از
پرسشنامة فعالیت بدنی ،ورزشکاران از غیرورزشکاران تفکیک شدند ۹۰1 .نفر غیرورزشکار و  1۸۵نفر
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دیگر ورزشکارانی بودند که سابقة حداقل یک سال فعالیت منظم ورزشی تخصصی و عضویت در یکی
از تیمهای مدارس ،شهرستان یا استان و حضور در مسابقات استانی داشتند.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل فرم رضایتنامة شرکت در آزمون ،پرسشنامههای اطالعات
جمعیتشناسی ،بررسی سابقة ورزشی و مقیاس تصویری شکل بدن 1بود .همچنین ،قد و وزن
آزمودنیها با استفاده از ابزار استاندارد اندازهگیری شد .برای برطرفکردن ابهامهای احتمالی درمورد
سؤالهای پرسشنامهها ،پژوهشگر در تمامی مراحل پاسخگویی به سؤالها درکنار آزمودنیها حضور
داشت.
پرسشنامة جمعیت شناسی شامل اطالعات مربوط به قد ،وزن ،سن و مقطع تحصیلی داوطلبان بود.
برای اندازهگیری قد از یک متر نواری با دقت  ۰/1سانتیمتر و خطکش مدرج استفاده شد .از آزمودنی
خواسته شد بدون کفش به حالت مستقیم درکنار دیوار بایستد؛ بهنحویکه دستها از پهلو به پایین
کشیده باشند و کف دست ها روی ران قرار گیرد و پاشنه ،باسن ،کتف و سر با دیوار تماس داشته
باشند .آزمودنی باید وزن بدن خود را به طور مساوی روی پاها تقسیم کند و سر موازی با سطح افق
باشد .اندازهگیری درانتهای بازدم معمولی و با استفاده از خطکش که بهصورت موازی در باالترین نقطة
سر آزمودنی قرار دارد ،از کف پا تا باالی سر برحسب سانتیمتر اندازهگیری و ثبت شد .برای اندازهگیری
تودة بدن از ترازوی پزشکی  CAMRYمدل  EB 9003با دقت صد گرم استفاده شد .زمان اندازهگیری،
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،
مقادیر وزن و قد آزمودنیها در فرمول زیر قرار داده شدند و شاخص تودة بدنی برحسب کیلوگرم بر
مترمربع محاسبه شد.

برای آزمون تصویری شکل بدن ،از  1۰عکس براساس شاخص تودة بدن واقعی که از نمای روبهرو
گرفته شده است ،استفاده شد ( .)22در این عکسها ،برای بهحداقلرساندن تأثیر نژاد و رنگ پوست،
بدن و لباس افراد به رنگ خاکستری درآمدند و صورت افراد نیز پوشانده شده است (شکل شمارة
یک) .بهترتیب ،عکس شمارة یک نشاندهندة شاخص تودة بدن  ،12/۵1عکس شمارة دو ،14/۷2
عکس شمارة سه  ،1۶/۶۵عکس شمارة چهار  ،1۸/4۵عکس شمارة پنج  ،2۰/33عکس شمارة شش
 ،23/۰۹عکس شمارة هفت  ،2۶/۹4عکس شمارة هشت  ،2۹/2۶عکس شمارة نُه  3۵/۹2و عکس

1. Photographic Figure Scale
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شمارة  1۰نشاندهندة شاخص تودة بدن  41/23است .هریک از عکسها روی ورقة  A4کپی شدند؛
بهصورتیکه هر عکس بهطور کامل ورقه را میپوشاند ( .)22عکسها دراختیار آزمودنیها قرار گرفتند
و بهترتیب سه پرسش از آنها پرسیده شد -1 :کدامیک از تصاویر بیشتر به شما شبیه است؟ پاسخ به
این سؤال ادراک فرد از اندازة بدنش بود؛  -2تمایل دارید به کدامیک از تصاویر زیر شبیه باشید؟ پاسخ
به این سؤال ،شاخص تودة بدن مطلوب و دلخواه تلقی میشود؛  -3نزدیکان شما تمایل دارند به
کدامیک از تصویرهای زیر شبیه باشید؟ پاسخ به این سؤال نشاندهندة شاخص تودة بدنی است که
نزدیکان فرد موردنظر ترجیح میدهند .تفاوت سؤالهای یک و دو نشاندهندة نارضایتی از شکل بدن
است ( .)22تفاوت بین سؤالهای یک و سه میزان فشار اجتماعی برای تغییر وزن درنظر گرفته میشود
( .)23چنانچه به عالمت عدد بهدستآمده توجه شود ،نشاندهندة جهت نارضایتی است؛ برای مثال،
اگر آزمودنی شکل شمارة هفت را بهعنوان پاسخ سؤال یک انتخاب کند و شکل شمارة چهار را بهعنوان
پاسخ سؤال دو انتخاب کند ،میزان نارضایتی فرد برابر با عدد سه است؛ اما جهت نارضایتی بهسمت
کاهش وزن است؛ بهاین معنا که آزمودنی تمایل به کاهش وزن دارد .نحوة امتیازبندی فشار اجتماعی
نیز بههمینترتیب است .امتیاز بیشتر نشاندهندة نارضایتی و فشار اجتماعی بیشتر است (.)۷
در بررسی روایی مقیاس تصویری شکل بدن ،بین اندازة بدن ادراکشده توسط شخص (پاسخ سؤال
یک) و شاخص تودة بدنش (که پژوهشگر اندازهگیری میکند) ،ضریب همبستگی P = 0.05 ،r = 0.8
بود .همچنین ،بین شاخص تودة بدن واقعی فرد و شاخص تودة بدن مطلوب و دلخواه فرد،r = 0.9 ،
 P = 0.01بود و برای نمرة نارضایتی از شکل بدن؛ یعنی تفاوت سؤالهای یک و دوP = 0.1 ،r = 0.9 ،
ارائه شده است .پایایی مقیاس تصویری شکل بدن نیز ازطریق آزمون -آزمون مجدد بررسی شد (.)22
در مطالعهای مروری نیز که به بررسی روایی و پایایی مقیاسهای تصویری پرداخته است ،روایی و
پایایی این ابزار تأیید شده است (.)24

شکل  -1مقياس تصويري شکل بدن براي اجراي آزمون تصويري شکل بدن
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نتایج
در دو سطح آمار توصیفی و آمار
اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار
استنباطی تجزیهوتحلیل شد .برای تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف2
استفاده شد .در سطح توصیفی ،از شاخصهایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی،
از آزمون منویتنی 3استفاده شد .همچنین ،آزمون همبستگی اسپیرمن 4برای شناسایی ارتباط بین
متغیرها استفاده شد .در این پژوهش ،سطح معناداری  P < 0.05درنظر گرفته شد.
تعداد افراد موردمطالعه 1۰۸۶ ،نفر شامل  1۸۵نفر ورزشکار ( 1۷درصد) و  ۹۰1نفر غیرورزشکار (۸3
درصد) بودند .میانگین سنی افراد ورزشکار  1۶/4۵ â ۰/۵۵سال ،میانگین قد  1۶3 â ۵/2۸سانتیمتر،
میانگین وزنی  ۵۷/32 â ۹/۰3کیلوگرم و متوسط شاخص تودة بدنی آنها  21/۶2 â /32کیلوگرم بر
مترمربع بود .گروه غیرورزشکاران با میانگین سنی  1۶/۵1 â ۰/۵۵سال و میانگین قد â 4/۸۸
 1۶2/43سانتیمتر ،متوسط وزنی  ۵۷/41 â ۹/3۷کیلوگرم و میانگین شاخص تودة بدنی آنها ۰/۶۸
 21/3 ۸ âکیلوگرم بر مترمربع داشتند.
براساس شاخص تودة بدنی در گروه غیرورزشکار 2۰/2 ،درصد کموزن ۵۹/2 ،درصد با وزن طبیعی،
 1۹/1درصد دارای اضافهوزن و  1/۶درصد چاق بودند .ورزشکاران  21/1درصد کموزن بودند۶1/1 .
درصد وزن طبیعی و  1۷/۸درصد اضافهوزن داشتند .با توجه به نتایج ،در هر دو گروه ،بیشترین درصد
مربوط به شاخص تودة بدنی طبیعی است و در گروه ورزشکاران هیچکدام در ردة چاق قرار نگرفتهاند.
همچنین ،براساس نتایج ۵2/۹۷ ،درصد از ورزشکاران و  ۷۹/۰2درصد از غیرورزشکاران از بدن خود
ناراضی بودند .بهعبارتدیگر ۹۸ ،نفر ورزشکار و  ۷12نفر غیرورزشکار از شکل بدن خود ناراضی بودند.
شکل شمارة یک میزان رضایت از بدن را در هر دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار نشان میدهد.
همانطورکه دیده میشود ،نارضایتی از شکل بدن در دو حالت تمایل به افزایش یا کاهش وزن تفکیک
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.
اس.پی.اس.اس1.

1. SPSS
2. Kolmogorov-Smirnov Test
3. Mann˚ Whitney Test
4. Spearman Correlation
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راضی
تمایل به کاهش وزن
تمایل به افزایش وزن
۵۷%

4۷%
21%
22%

3۶/2%

1۶/۸%

غیرورزشکار

میزان رضایت از بدن (درصد)

1۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
4۰
3۰
2۰
1۰
۰

ورزشکار

شکل  -1تفکيک تمايل آزمودنيها به افزايش و کاهش وزن (درصد)

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

1۰۰

فشار اجتماعی برای کاهش وزن

۸۰

فشار اجتماعی برای افزایش وزن
%۵۸/2

۷۰
۶۰
۵۰

%4۰/۵
%2۸

%2۷

�32/4

4۰
3۰

%1۹/2

2۰
1۰

میزان فشار اجتماعی برای تغییر وزن (درصد)

۹۰

۰
غیرورزشکار

ورزشکار

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

شکل شمارة سه میزان رضایت از بدن را براساس طبقهبندی اطالعات مربوط به شاخص تودة بدنی
نشان میدهد .این شکل همة آزمودنیها را بدون تفکیک ورزشکاربودن یا نبودن بررسی میکند.
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راضی
تمایل به افزایش وزن

%۶2
%۵2

%۵۰
%2۸.۶

%21.4

%22/۹
%1۵.1

چاق

اضافه وزن

%21/۵

%۵۰.2
%2۶.۵

طبیعی

%2۵/3

%24/4

میزان رضایت از بدن بر اساس طبقه بندی
( BMIدرصد)

تمایل به کاهش وزن

1۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
4۰
3۰
2۰
1۰
۰

الغر

شکل  -3ميزان رضايت از بدن براساس طبقهبندي شاخص تودة بدني (درصد)

همانطورکه در جداول شمارة یک و شمارة دو دیده میشود ،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
همبستگی باالیی بین فشار اجتماعی برای تغییر وزن و نارضایتی از شکل بدن در هر دو گروه مشاهده
شد .همچنین ،بین شاخص تودة بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و انحراف در تصویر بدن نیز
همبستگی باالیی مشاهده شد .افزونبراین ،نتایج نشان میدهد که در میزان نارضایتی از شکل بدن
اختالف معناداری دربین و رزشکاران و غیرورزشکاران وجود دارد که در سطح معناداری ،۰/۰33
غیرورزشکاران بهطور قابلمالحظهای از بدنهای خود ناراضیتر هستند؛ البته باید توجه کرد که
غیرورزشکاران بهطور معناداری بیشتر از اضافهوزن خود ناراضی هستند .میتوان گفت که نسبت
آزمودنیهای غیرورزشکاری که از بدن خود ناراضی هستند 2/۸3 ،برابر نسبت به آزمودنیهای
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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جدول  -1ضريب همبستگي متغيرها در غيرورزشکاران
متغيرها
سن
شاخص تودة بدنی
نارضایتی از شکل
بدن
انحراف در تصویر
فشار اجتماعی
برای تغییر وزن

سن

شاخص

نارضايتي

انحراف در

فشار اجتماعي

تودة بدني

از شکل بدن

تصوير بدن

براي تغيير وزن

r

1

p
r
p
r
p
r
p
r

-۰/۰23
۰/4۸۵
-۰/۰۶۰
۰/۰۷3
-۰/۰2۵
۰/4۵۰
-۰/۰2۵

۰/۰4۰
۰/22۶
۰/۵24
۰/۰۰1
۰/۰۶۶

۰/۰2۹
۰/3۸۷
۰/4۸۷

۰/۰41

p

۰/44۸

۰/۰4۸

۰/۰۰1

۰/21۷

1
1
1
1

جدول  -2ضريب همبستگي متغيرها در ورزشکاران
متغيرها
سن
شاخص تودة بدنی
نارضایتی از شکل
بدن
انحراف در تصویر
بدن
فشار اجتماعی برای
تغییر وزن

سن

شاخص

نارضايتي

انحراف در

فشار اجتماعي

تودة بدني

شکل بدن

تصوير بدن

براي تغيير وزن

r

1

p
r
p
r
p
r
p
r

۰/۰۸۵
۰/2۵۰
۰/11۵
۰/12۰
۰/۰۵۸
۰/431
۰/۰۹۹

۰/1۰4
۰/1۶1
۰/۶۰۷
۰/۰۰1
۰/۰۸۰

۰/1۸۷
۰/۰11
۰/3۹۵

۰/۰۸2

p

1۸۰

۰/2۷۶

۰/۰۰1

۰/2۶۹

1
1
1
1

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعة حاضر نشان داد که  ۷۹/۰2درصد از دختران غیرورزشکار و  ۵2/۹درصد از دختران
ورزشکار از شکل بدن خود ناراضی بودند .همچنین 3۶/2 ،درصد از دختران ورزشکار ناراضی به کاهش
وزن تمایل داشتند و  1۶/۷۵درصد خواهان افزایش وزن بودند .درمیان دختران دانشآموز غیرورزشکار
ناراضی ۵۷/۰4 ،درصد به کاهش وزن و  21/۹۷درصد به افزایش وزن تمایل داشتند ۸۰/۷۹ .درصد از
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غیرورزشکاران و  ۶۷/۵۶درصد از ورزشکاران با فشار اجتماعی برای تغییر وزن روبهرو بودند .نتایج این
بخش مبنی بر باالبودن نارضایتی از شکل بدن در غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران با مطالعات
ریوجن 1و همکاران ( ،)2۵اسموالک 2و همکاران ( ،)2۶هاسنبالس و داون ،)2۰( 1اولیوریا 2و همکاران
( ،)2۷هاسنبالس و مکنالی ،)2۸( 3کاستاریل و استامو ،)2۹( 4مارتینسن ۵و همکاران ( )3۰و همچنین،
پژوهش نعمتی و همکاران ( )۵در ایران همسو است؛ اما نتایج با نتایج پژوهشهای برن و مکلین1
( )1۹و سوامی 2و همکاران ( )22همخوانی ندارد .ذکر این نکته الزم است که تنها در مطالعات نعمتی
و همکاران ( )۵و سوامی و همکاران ( ) 22از ابزاری مشابه با این پژوهش برای سنجش نارضایتی از
شکل بدن استفاده شده است .در مطالعة نعمتی و همکاران ،نتایجی مشابه با این پژوهش دیده شد؛
اما در مطالعة سوامی و همکاران ،باوجود مقیاس مشابه تفاوت نتایج احتماالً به دالیل زیر است-1 :
سوامی مطالعهای بسیار گسترده و در دامنة سنی  1۶-۶۰سال انجام داد؛ برای مثال ،میانگین سن
ورزشکاران  2۸/۸ ۹۸/42سال بود که با میانگین سنی مطالعة حاضر تفاوت زیادی دارد؛  -2مطالعة
سوامی تنها دو گروه ورزشکاران دوومیدانی و تکواندو را بررسی کرده است؛ درحالیکه در مطالعة حاضر
ورزشکاران بهطورکلی و بدون درنظرگرفتن رشتة ورزشی بررسی شدهاند؛  -3نارضایتی از بدن تنها در
ورزشکاران رشتههای رزمی با غیرورزشکاران مشابه است .این موضوع میتواند مربوط به رشتة ورزشی
باشد؛ زیرا ،رزمیکاران اغلب به قدرت باالیی نیاز دارند؛ بنابراین ،تمایل آنان بیشتر به عضالنیبودن
است تا الغربودن.
برای بحث دربارة علت تفاوت در میزان نارضایتی در ورزشکاران و غیرورزشکاران و بیشتربودن این
نارضایتی در غیرورزشکاران باید گفت که فعالیت ورزشی منظم موجب افزایش قدرت بدن ،بهبود
وضعیت عضالنی ،کاهش چربی و بهبود ظاهر بدن میشود که درنتیجة آن ،رضایت از بدن افزایش
مییابد ( .)32پژوهشگران استدالل میکنند که بهبود وضعیت ظاهری و شکل بدن موجب بهبود
ویژگیهای روانی مثل خودپنداره ،خودارزشی و اعتمادبهنفس میشود؛ بنابراین ،شاید بتوان از تمرینات
ورزشی بهعنوان راهکار درمانی در افراد با نارضایتی از شکل بدن استفاده کرد ( .)32هاسنبالس و
داون ( )2۰نیز تأثیر فعالیت بدنی بر بهبود خصوصیات روانی را تأیید میکنند .همچنین ،شکل بدن
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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ورزشکاران شباهت زیادی به ایدهآلهای جامعه دارد؛ برای مثال ،ازنظر اجتماعی ،زنان الغر و متناسب
و مردان عضالنی ،ایدهآلترین شکل بدن شناخته شدهاند ( .)33احتماالً دلیل باالبودن رضایت از بدن
درمیان ورزشکاران این باشد که آنها واقعاً از همتایان غیرورزشکار خود الغرترند .وقتی ورزشکاران
خود را با همتایان غیرورزشکار خود مقایسه میکنند ،خود را زیباتر ،قویتر و عضالنیتر میبینند؛
بنابراین ،احساس غرور بیشتری دارند که بهدنبال آن ،رضایت از شکل بدن در آنها افزایش مییابد
(.)33
ازطرفدیگر ،پژوهشگران گزارش کردهاند که فشار اجتماعی برای تغییر وزن با نارضایتی از شکل بدن
ارتباط مستقیم دارد ( .) 2۰در این مطالعه ،بین فشار اجتماعی برای کاهش وزن و نارضایتی از شکل
بدن همبستگی مثبت و قابل توجهی دیده شد .نتایج آزمون همبستگی در غیرورزشکاران
( )r = 0.48 ،P< 0.001و ورزشکاران ( ،)r = 0.39 ،P< 0.001بهخوبی رابطة بین فشار اجتماعی برای
کاهش وزن و نارضایتی از شکل بدن را نشان میدهد؛ بهاینمعناکه با افزایش فشار اجتماعی خانواده
و دوستان ،میزان نارضایتی از شکل بدن افزایش مییابد.
با درنظرگرفتن آنچه اشاره شد و رابطة بین شاخص تودة بدنی و فشار اجتماعی برای کاهش وزن ،باید
نتیجه گرف ت که با افزایش شاخص تودة بدنی ،فشار اجتماعی برای کاهش وزن افزایش مییابد .با
نگاهی به طبقهبندی شاخص تودة بدنی مشاهده میشود که بهترتیب  1۷/۸درصد و  2۰/۷درصد از
ورزشکاران و غیرورزشکاران ،دارای اضافهوزن و چاقی هستند و این میتواند دلیلی برای تفاوتهای
مشاهدهشده باشد؛ بااینوجود ،درمورد طبقهبندی شاخص تودة بدنی در ورزشکاران بهخصوص
ورزشکاران نخبه باید بسیار بااحتیاط بحث کرد؛ زیرا ،شاخص تودة بدنی معیار مناسبی برای طبقهبندی
وزن در ورزشکاران نیست .داون و هاسنبالس به نقل از دانشکدة طب ورزشی در آمریکا 1بیان میکنند
که شاخص تودة بدنی درمورد ورزشکاران ،خطای زیادی دارد؛ زیرا ،ورزشکاران معموالً دارای تیپ
بدنی مزومرف 2هستند .افراد با این شکل بدنی ممکن است شاخص تودة بدنی باالیی داشته باشند؛
هرچند درصد چربی پایینی دارند ( .)34احتماالً طبقهبندی شاخص تودة بدنی در ورزشکاران برای
مقایسه با غیرورزشکاران معیار مناسبی نیست؛ بهطوریکه اولمستد و مکفارلین )3۵( 3نیز بیان
می کنند که شاخص تودة بدنی با چربی بدن همبستگی دارد؛ اما مقیاس ارزیابی بینقص و کاملی
نیست؛ برای مثال ،یک ورزشکار با شاخص تودة بدنی برابر با  31میتواند بسیار عضالنی و الغر باشد؛
درحالیکه در طبقهبندی وزن ،چاق بهنظر برسد .این موضوع گمراهکننده است که ورزشکاران
بهخصوص ورزشکاران در سطوح باال چاق باشند ()3۵؛ برای مثال ،در مطالعة حاضر 1۷/۸ ،درصد از
1. ACSM
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3. Olmsted & McFarlane
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ورزشکاران در گروه اضافهوزن طبقهبندی شدهاند؛ درحالیکه بهنظر نمیرسد این ورزشکاران در این
سطح تحرک اضافهوزن داشته باشند.
در نگاه کلی به نتایج بهخوبی دیده میشود که غیرورزشکاران احساس نارضایتی بیشتری از بدن خود
دارند؛ اما در گروه ورزشکاران همبستگی باالیی بین شاخص تودة بدنی فرد و انحراف در تصویر بدن
وجود دارد .با م قایسة میزان این همبستگی با افراد غیرورزشکار درمییابیم که افراد ورزشکار ازطریق
فعالیت ورزشی زیاد که به کاهش وزن منجر میشود ،همزمان با افزایش عملکرد ورزشی ،وضعیت
ظاهری خود را بهبود میبخشند و ازآنجاییکه کاهش وزن در مراحل اولیه موجب بهبود عملکرد
میشود ،این بهبود میتواند بهعنوان یک پاداش درونی ورزشکار را به حفظ و ادامة کاهش وزن ترغیب
کند .طبق گزارش پژوهشگران ،تمایل و تالش برای کاهش وزن در ورزشکاران زن ،بیشتر به عملکرد
ورزشی مربوط میشود؛ نه زیبایی ( .)3۶مارتینسن و همکاران ( )۷تأکید میکنند که علت رژیم غذایی
در ورزشکاران افزایش عملکرد است؛ درحالیکه در غیرورزشکاران بهبود ظاهر از عوامل مؤثر محسوب
میشود.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،بین فشار اجتماعی برای تغییر وزن و نارضایتی از شکل بدن درمیان
دختران ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .این درحالی است که میزان انحراف در
تصویر بدن درمیان ورزشکاران بیشتر است؛ اما نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر
وزن در غیرورزشکاران بیشتر است .بهنظر میرسد که عوامل مؤثر در نارضایتی از شکل بدن در هر دو
گروه ،شاخص تودة بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن باشد .همچنین ،از دیگر عوامل مهم در
دختران ورزشکار ،سطح فعالیت بدنی و انحراف در تصویر بدن و در دختران غیرورزشکار ،نارضایتی از
شکل بدن است.
پيام مقاله :به طورکلی ،با توجه به اینکه ورزشکاران پژوهش حاضر سطح باال و نخبه نبودند ،میتوان
گفت که فعالیت بدنی در سطح متوسط نقش محافظتکننده دارد و با بهبود وضعیت ظاهری و شکل
بدن ،باعث افزایش اعتمادبهنفس و درنتیجه ،کاهش نارضایتی از شکل بدن میشود .بهنظر میرسد که
در بررسی علل نارضایتی از شکل بدن در ورزشکاران باید عوامل فیزیولوژیک و روانشناختی بهطور
همزمان مدنظر قرار گیرند.
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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 nonathletes 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.
Keywords: Body Mass Index, Body Image Dissatisfaction, Female Students, Physical
Activity
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