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  چكيده
 سبب سطح باالي نارضايتي از بدن. ردکه فرد از بدن خود دا  استي تصوري دهندهتصوير ذهني بدن نشان: دمهمق

ي  نمايه(ي نامطلوب از بدن بررسي عوامل احتمالي مرتبط با تصوير ذهن. شود کاهش اعتماد به نفس و افسردگي می
مواد و . باشد گشا د راهتوانمي)  مختلف مواد غذاييهايي بدن، ميزان فعاليت بدني و ميزان مصرف روزانه گروه توده
ي  نامه  پرسش۴ و ،گيريها اندازه وزن و قد آزمودني.  نفر وارد پژوهش شدند۱۸۸ رمند دانشگاه کا۲۰۳از : هاروش
. ي حضوري تکميل گرديد ي تصوير ذهني از بدن با مصاحبه نامه هاي فردي، فعاليت بدني، بسامد خوراک و پرسش داده
ي بدن و  ي توده نمايهولی  ،)r=۱۶/۰(ي بدن با تصوير ذهني نامطلوب ديده شد  ي توده ن نمايهيارتباط ضعيفي ب: هايافته

ها بيشتر بود  داري از خانم ميزان فعاليت بدني آقايان به طور معنيداری نداشت،  جنس اختالف معنیتصوير ذهني در دو
)۰۱۶/۰=P .(ي آقايان با تصوير ذهني از بدن ارتباط داشت که ميزان فعاليت بدن درحالي)۲۹۲/۰=r(،ها ارتباطي  در خانم

ر و لبنيات همبستگي آماري ييک از مواد غذايي به جز ش ي هيچ تصوير ذهني از بدن با ميزان مصرف روزانه. نداشت
 تصوير ذهني از بدن از راه ي ي نمره اي براي محاسبه با استفاده از رگرسيون خطي رابطهدر نهايت،. نداشتداري  معني
تنها عوامل موثر بر تصوير بدني از ميان عوامل : گيرينتيجه). P=۰۰۵/۰(ي بدن و فعاليت بدني به دست آمد  ي توده نمايه

تر، ي بدن بيشتر، تصوير ذهني نامطلوب ي توده هرچه نمايهن و ميزان فعاليت بدني هستند، ي بد ي توده بررسي شده نمايه
- ميهاي اداريبنابراين افزودن امکانات ورزشي در محيط. شودتر مياليت بدني بيشتر، تصوير ذهني مطلوبو هرچه فع

  .شود می تواند منجر به بهبود تصوير ذهني از بدن
  
  

  ي بدن، فعاليت بدني، گروه مواد غذايي ي توده هني ازبدن، نمايه ذتصوير :واژگان كليدي

  ۳/۴/۹۱:  ـ پذيرش مقاله۲۴/۳/۹۱: صالحيهـ دريافت ا۱۹/۹/۹۰: دريافت مقاله
  

  مقدمه

ي تصوري است که فرد از بدن  تصوير ذهني بدن نماينده

 نارضايتي از بدن به معني ارزيابي ذهني منفي از ۱.خود دارد

 در . امروزه شيوع آن بيش از گذشته استكهباشد   مي۲بدن

 نشان داده شده بين نارضايتي از بدن و هاي پيشين پژوهش

ختالالت خوردن، اعتماد به نفس پايين و بروز افسردگي ا

   ۳. وجود دارديارتباط مستقيم

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

    
ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1304-fa.html


 ۴۵۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱دي ، ۵ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  

بعد : از دو بعد تشکيل شده) Body image (تصوير ذهني

بعد ادراکي  ۴). شناختي،احساسي(ي ـنگرشادراکي و بعد 

 ي  اندازهي  بدن و مقايسهي مربوط به تخمين صحيح اندازه

بنابراين بعد . باشدآل بدن مي  ايدهي واقعي بدن با اندازه

- به بررسي ابعاد عاطفي، شناختي و رفتاري بدن مينگرشي 

 ها ميزان رضايت و اعتقاد نامه در اين رويکرد، پرسش. پردازد

 مورد ارزيابي ها  آن بدنرا پيرامونها  در رفتارهاي آنافراد 

يکي از ابزارهاي معروف در اين زمينه . دهندقرار مي

 چند بعدي نگرش فرد در مورد تصوير بدني ي نامه پرسش

 ظاهر، ي نامه سه جنبه  اين پرسش.MBSRQ(i(باشد خود مي

  ۴.دهدمي تناسب و سالمت بدني را مورد ارزيابي قرار

  ۳۰ باالي  iiي بدن ي توده نمايهشيوع چاقي به صورت 

تاکيد متخصصان بهداشتي بر چاقي و . شناسايي مي شود

 زيبايي ، اجتماعي بر الغريي تکيهنيز و ، عوارض ناشي از آن

و جذابيت زنان الغر از جمله عواملي است که افراد را به 

 با ۵.دهد سوق ميي بدن  ي توده نمايهسمت الغري و کاهش 

که عوامل خطر مرتبط با چاقي شناخته شده ولي  وجودي

   ۶.باشد ميشيوع چاقي در حال افزايش 

ي شناسايي شده هاي غذاي  مختلف گروههاي پژوهشدر 

  ماهي و مرغ، غالت کامل، سبزي، مصرف ميوهي وسيلهه ب

 رژيمي  ـ زيستيهاي  شاخصها و   با دريافت ريزمغذيبيشتر

 ۷.اند خاص در رابطه بودهراستاي در سازي و خطر بيماري

اند تنوع  مدت نشان داده  کوتاههاي پژوهشاز سوي ديگر 

بر نيز شود، ميرژيمي و نوع غذاهايي که در رژيم مصرف 

که چاق هستند يا به نوعي خود را  افرادي ۸.چاقي تاثير دارد

پندارند و تصوير ذهني مناسبي از بدن خود ندارند، چاق مي

هاي کاهش وزن و روش هاي مختلف کاهش  بيشتر به رژيم

  ۹.آورند آل روي مي وزن و رسيدن به وزن ايده

 در  جمعيت کارمندان نسبيبا توجه به درصد باالي

 و تاثير غير قابل انکار ها پذيري زياد آن استان تهران، آسيب

  نيزو، اقتصاد جامعه  در سالمت کاري وها سالمت آن

 و تاثير ايرانمحدويت منابع اطالعاتي در اين زمينه در 

اي، فعاليت بدني و  تصوير ذهني بدني بر رفتارهاي تغذيه

هاي کلي  و با توجه به سياست۱۰تعادل رواني کارمندان

 مبني بر اصالح الگو و دريافت ي  پنجم توسعهي برنامه

 اندکي که هاي بررسيچنين با توجه به   و هم، جامعهي تغذيه

هدف پژوهش  صورت گرفته، قشر کارمند جامعه وير

                                                           
i -Multidimensional Body Self Relation Questionnaire 

ii- Body mass index 

، با توجه به  ياد شده بررسي بيشتري روي قشرحاضر،

 .بوداي تغذيه شرايط خاص رواني، اقتصادي، استرسي و

هاي غذايي مصرفي و   با بررسي ارتباط گروه كنونيشپژوه

تصوير ذهني از بدن و وضعيت شغلي و سن و جنس 

هاي مورد بررسي به تحليل بيشتر مشکل موجود در  نمونه

ريزي بهتر گشايي براي برنامه تواند راه  و مي،پرداختهايران 

به منظور کاهش اهميت ظاهر بدن بر تصور فرد از خود 

 علوم  دانشگاهمكاني ماننددر حاضر  بررسي انجام. باشد

 پيرامون نگرش افراد ، محيطي علميبه عنوان ياقتصاد

 و داشتن وزن ،دهد  با توجه به مد کاهش مي،زيبايي ظاهري

چنين به دليل  هم ، ونمايد آل براي سالمتي را تقويت مي ايده

 سطح تحصيالت و از تمام اقشار با درآمد كارمندانيداشتن 

  .بودت از ديگر مزاياي اين بررسي متفاو

  ها مواد و روش

هاي مربوط به  پژوهش حاضر از نوع مقطعي بود و داده

ها در يک مقطع زماني  نامه پرسش تمام متغيرهاي طرح از راه

تمام كارمندان  پژوهش،مورد  ي جامعه. آوري گرديدجمع

 بودند که به روش سر شماري  دانشگاه علوم اقتصادياداري

معيارهاي ورود به بررسي، كارمند  .پژوهش شدندوارد 

 سال، ۲۰-۴۵دانشگاه علوم اقتصادي بودن، داشتن سن 

داشتن رضايت براي ورود به بررسي، عدم ابتال به ديابت و 

هاي خاص، عدم بارداري و شيردهي و نبودن در  بيماري

تمام كارمندان اداري و خدماتي . دوران سوگواري بود

 نفر بودند که در پژوهش ۲۰۳ادي شامل دانشگاه علوم اقتص

 نفر نيز به ۶ نفر به علت بارداري و ابتال به ديابت، و ۹حاضر 

 نفر در ۱۸۸علت عدم رضايت وارد بررسي نشدند و در كل 

ي سني ياد شده  پژوهش شرکت نمودند كه همگي در محدوده

نامه و   پرسشراه از ها دادهآوري  جمع. قرار داشتند

 به .شدانجام ) وزن و قد (سنجي تن هاي شاخص  گيري اندازه

  سنجش تصوير ذهني بدن،،نامه  پرسشراهاز اين ترتيب که 

ارزيابي ميزان فعاليت بدني  و ارزيابي بسامد مصرف غذايي

 بررسي تصوير ذهني از به منظور. فتانجام پذير

) MBSRQ( خود - بعدي بدن  روابط چندي نامه پرسش

 پرسش شامل ۶۹نامه داراي  شاين پرس. استفاده گرديد

هاي  ، پرسش) پرسش۵۴(هاي مربوط به خود بدن  پرسش

و )  پرسش۹(هاي مختلف بدني  مربوط به رضايت از بخش

)  پرسش۶(ي وزن  هاي مربوط به نگرش فرد درباره پرسش

به طور كامل  (۱ كه هر پرسش از ،باشد در مقياس ليكرت مي
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 همكارانو زهرا كارگر نوين دكتر   تصوير ذهني از بدن ۴۵۷

 

  

بندي شده، بنابراين  رهنم) به طور كامل راضي (۵تا ) ناراضي

 كل يك فرد ي  نمرهبيشينه و ۶۹ي كل يك فرد  ي نمره كمينه

نامه به نحوي است كه  دهي پرسش نمره. تواند باشد  مي۳۹۵

افرادي كه تصوير ذهني مناسب تري از خود دارند، نمرات 

توماس توسط نامه  اين پرسش. كنند باالتري از آن كسب مي

 ارزيابي تصوير ذهني از جسم  براي)۱۹۸۶(همکاران   وکش

چنين، در   هم۴،۱۱.باشدمي ۸۹/۰داراي پايايي   شده وطراحي

 در ايران بررسي گرديد كه پايايي ۴پژوهش ساره زرشناس

بررسي مصرف مواد غذايي از روي .  داشت۷۵/۰

انجام شد و تكرر  FFQ(i( بسامد خوراك ي نامه پرسش

در . ديدگر بررسي  و سالماه، مصرف در روز، هفته

 مواد غذايي مصرفي تمام نوع و مقدار FFQ ي نامه پرسش

 مورد  FFQ.افراد براساس مقياس خانگي پرسيده شد

، و در  قلم ماده غذايي بود۱۲۵ داراي ن بررسياستفاده در اي

و پايايي آن به اثبات رسيده پژوهش قند و ليپيد تهران اعتبار 

ي  نامه ر پرسشهاي مواد غذايي مورد پژوهش د  گروه۱۲.است

 گروهي ۹سپس در غالب  خوراک اول به گرم تبديل، وبسامد 

  ۱۲. گرديدبندي  آورده شده تقسيم۱که در جدول 

  هاي مواد غذايي   گروه- ۱جدول 

 اقالم غذايي گروه غذايي

 انواع نان، انواع پلو، ماکاروني نان و غالت

بج،  هودن، کاهو، انواع کلم، خيار، گوجهسبزي خور ها سبزي

 سبزيجات پخته، سبزيجات رنگي

 ها وآب ميوه تازه سيب، مرکبات، ساير ميوه ها ميوه

 شير، ماست، دوغ، پنير، بستني، کشک شير و لبنيات

انواع کباب گوشت قرمز، مرغ، جوجه کباب، ماهي،  ها گوشت

 مرغ، حبوبات کنسرو، ماهي تن، تخم

تخمه /لچيپس، پفک، انواع ترشي و شور، آجي تنقالت شور

 چوب شور/وکراکر نمکي

انواع بيسکوييت، شيريني تر، شکالت، کيک ساده،  تنقالت شيرين

 قند و شکر

هاي گازدار و آب  چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه ها نوشيدني

 هاي صنعتي ميوه

 کرده زميني سرخ همبرگر، چيز برگر، پيتزا، سيب غذاهاي سريع وآماده

  وانواع روغن

  

ميزان فعاليت بدني روزانه از ي  بررسبه منظور

استفاده شد كه  IPAQ(ii(اللملي فعاليت بدني  نامه بين پرسش

نامه در ايران توسط پژوهش  روايي و پايايي اين پرسش

اين .  مورد تاييد قرار گرفته است۱۳کليشادي و همکاران

                                                           
i - Food Frequency Questionnaire 

ii - International Physical Activity Questionnaire 

نامه به طوري طراحي شده که در عين ساده بودن، بر  پرسش

به .  را محاسبه نمودiiiدل متابوليكتوان معا اساس آن مي

عنوان نمونه معادل متابوليك شدت فعاليت مشاغل به ترتيب 

، اغلب ۸/۱، نيمي از ساعات نشسته ۳/۱به صورت نشسته 

، بيشتر در حال راه رفتن و بلند کردن بارهاي ۲/۲ايستاده 

 تعريف شده ۹/۳ و در نهايت کار دستي سنگين ۶/۲سبک 

هاي متابوليك تعريف  نيز چنين معادلها  ساير فعاليت. است

براي به دست آوردن ميزان فعاليت بدني . اي دارند شده

هاي متابوليك هر فعاليت را در مدت  روزانه كافي است معادل

۱۳.زمان انجام آن ضرب كنيم
 

 توسط  افرادسنجي، وزن  تنهاي دادهآوري  براي جمع 

ها با  د نمونه كيلوگرم و ق۱/۰ترازوي استاندارد سکا با دقت 

 بدن ي  تودهي نمايه .گيري شد  اندازهقد سنج سکااستفاده از 

بر حسب ( بر مجذور قد )بر حسب كيلوگرم(از تقسيم وزن 

ي بدن  ي توده نمايه (هاي الغر  گروه افراددست آمد وه  ب)متر

ي بدن بين  ي توده نمايه(، طبيعي )۹/۱۹تر يا مساوي  کوچک

 تا ۲۵ي بدن بين  ي توده نمايه( اضافه وزن، )۹/۲۴ تا ۲۰

) ۳۰ي بدن بزرگتر يا مساوي  ي توده نمايه ( و چاق)۹/۲۹

ي   نسخه SPSSافزار  ها با استفاده از نرم  داده۱۴.ندتقسيم شد

هاي آماري مورد استفاده  آزمون.  تجزيه و تحليل گرديد۱۸

هاي پيرسون، اسپيرمن و  همبستگي: عبارت بودند از

  . رگرسيون خطي

توان به تعداد زياد  هاي پژوهش حاضر مي  محدوديتاز

ها اشاره  نياز به زمان طوالني براي تکميل آن ها و نامه پرسش

  .نمود

  ها يافته

 کارمند از كارمندان اداري دانشگاه علوم ۱۸۸از 

. زن بودند%) ۱/۴۳( نفر ۸۱مرد و %) ۹/۵۶( نفر ۱۰۷اقتصادي، 

صلي اين افراد به سنجي و متغيرهاي ا هاي تن توصيف ويژگي

 ۲ها بين دو جنس در جدول  ي آن تفکيک دو جنس و مقايسه

 آورده شده، دو ۲که در جدول گونه  همان. آورده شده است

ي اقدام به منظور کاهش وزن،  جنس از نظر سن، سابقه

وضعيت استخدامي و خوردن صبحانه اختالفي ندارند، اما 

، ميزان تاهل شتري کار بي ها، سابقه آقايان نسبت به خانم

بيشتر و ميزان مصرف سيگار بيشتري دارند، و در نهايت 

  .بيشتر ساکن کرج هستند

                                                           
iii - Metabolic Equivalents 
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 ۴۵۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱دي ، ۵ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  

ي بدن و تصوير ذهني از بدن در دو جنس  ي توده نمايه

اختالفي ندارد، اما ميزان فعاليت بدني آقايان به طور 

  . ها است داري بيشتر از خانم معني

هـا بـين دو جـنس در افـراد      ي آن متغيرهاي اصلي طرح به تفکيک جـنس و مقايـسه  سنجي و   هاي تن    توصيف ويژگي  -۲جدول  
  )تعداد=۱۸۸(کننده در مطالعه  شرکت

 †P *) تعداد =۸۱(گروه زن   *)تعداد =۱۰۷(گروه مرد     سنجي و متغيرهاي اصلي طرح هاي تن ويژگي

  ۱۲۳/۰  )۲/۷ (۰۱/۳۲  )۶/۹ (۴/۳۴    )سال(سن 

  ۳۵/۰  )۳۵/۴ (۲۵  )۶۱/۴ (۶/۲۵    ) بر متر مربعکيلوگرم( بدن ي  تودهي نمايه

 ۰۱۶/۰ )۸/۱۳ (۵/۴۲ )۷۲/۱۶ (۴/۴۷   )ساعت در روز(ميزان فعاليت بدن 

 ۳۷۱/۰ )۸/۱۷ (۵/۱۵۰ )۲/۱۴ (۶/۱۵۲   )نمره(تصوير ذهني از بدن 

      )گرم(ميزان مصرف روزانه 

 ۱۶/۰ )۸/۲۱۲ (۳/۴۷۸ )۵۷/۲۲۵ (۰۷/۵۲۴   نان

 ۱۳۸/۰ )۶/۲۸۳ (۹/۴۲۱ )۴۶/۲۲۹ (۶/۳۶۰   جات سبزي

 ۵۵۳/۰ )۷/۳۳۴ (۳/۳۹۵ )۰۴/۳۱۶ (۳۶۵   جات ميوه

 ۶۰۵/۰ )۷/۳۵۱ (۷/۴۳۹ )۶۱/۳۰۰ (۴/۴۱۰   شير و لبنيات

 ۱۰۳/۰ )۰۶/۱۷۰ (۶/۱۵۷ )۵۲/۱۱۳ (۷/۱۵۸   گوشت

 ۰۹۹/۰ )۸/۵۵ (۷/۵۹ )۵۸/۵۲ (۹/۵۱   تنقالت شور

 ۰۰۱/۰ )۶/۱۱۹ (۲/۹۶ )۴۷/۱۲۲ (۳/۱۲۲   تنقالت شيرين

 ۰۰۲/۰ )۴/۴۰۵ (۱/۵۹۵ )۱۹/۴۸۲ (۹/۸۰۵   ها نوشيدني

 ۲۴۱/۰ )۵/۱۹۷ (۹/۶۱ )۵۸/۲۳۰ (۲/۱۰۷   غذاي آماده

           کاهش وزنبراي اقدام ي سابقه

  )۷/۴۰ (۳۲  )۲۸ (۳۰    مثبت

 )۳/۵۲ (۴۸ )۷۲ (۷۷   منفي
۰۶۸/۰  

          شهر محل سکونت

 )۱/۹۰ (۷۳ )۴/۷۹ (۸۵    تهران

 )۹/۹ (۸ )۶/۲۰ (۲۲   کرج
۰۴۸/۰ 

          وضعيت تاهل

 )۱/۴۸ (۳۹ )۲۹ (۳۱    مجرد

 )۹/۵۱ (۴۲ )۷۱ (۷۶   متاهل
۰۰۷/۰ 

          مصرف سيگار

  )۱۰۰ (۸۱  )۹/۸۶ (۹۳    هيچ وقت سيگاري نبوده

 )۰ (۰ )۴/۸ (۹   قبال سيگاري بوده، حاال ترک کرده

 )۰ (۰ )۷/۴ (۵   در حال حاضر سيگاري است

 

۰۰۱/۰ 

         ي کار سابقه

 )۲/۵۹ (۴۸ )۴۳ (۴۶    از پنج سالکمتر

 )۸/۱۹ (۱۶ )۸/۱۷ (۱۹   پنج تا ده سال

 )۲۱ (۱۷ )۲/۳۹ (۴۲   ده تا سي سال

۰۰۳/۰ 

          ميزان تحصيالت

 )۲/۶ (۵ )۵/۷ (۸    زير ديپلم

 )۱/۳۲ (۲۶ )۹/۳۴ (۳۷   ديپلم

 )۹/۵۱ (۴۲ )۷/۵۴ (۵۸   ليسانس

 )۹/۹ (۸ )۸/۲ (۳   فوق ليسانس

۲۴۳/۰  

           استخداميوضعيت

 )۴/۷ (۶ )۲/۱۱ (۱۲    رسمي

 )۳/۱۲ (۱۰ )۱۵ (۱۶   پيماني

 )۵/۲۳ (۱۹ )۵/۲۱ (۲۳   شرکتي

 )۸/۵۶ (۴۶ )۳/۵۲ (۵۶   قراردادي

۷۶/۰  

          خوردن صبحانه

 )۵/۸۱ (۶۶ )۲/۸۲ (۸۸    بله

 )۵/۱۸ (۱۵ )۸/۱۷ (۱۹   خير
۸۹۳/۰ 

اعـداد داخـل جـدول در    *.  محاسبه گرديـد فيشر يا مجذور خي مستقل يا من ويتني و در مورد متغيرهاي كيفي با استفاده از آزمون  tدر مورد متغيرهاي كمي با استفاده از آزمون † 

  .هستند) درصد(و در مورد متغيرهاي كيفي معرف تعداد ) انحراف معيار(مورد متغيرهاي كمي معرف ميانگين 

  

مواد هاي  ي گروه چنين، از نظر ميزان مصرف روزانه هم

ها، غذايي مختلف نيز تنها در مورد تنقالت شيرين و نوشيدني

ها مصرف دارند و در مورد ساير  آقايان بيشتر از خانم

  .شود هاي مواد غذايي بين دو جنس اختالفي ديده نمي گروه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1304-fa.html


 همكارانو زهرا كارگر نوين دكتر   تصوير ذهني از بدن ۴۵۹

 

  

بررسي ارتباط متغيرهاي اصلي پژوهش با يکديگر که به 

ن داد که صورت آناليز همبستگي دو متغيره انجام شد، نشا

ي بدن و  ي توده يک ارتباط معکوس بسيار ضعيف بين نمايه

دار شده است  تصوير ذهني از بدن از نظر آماري معني

)۱۶/۰-= r ،۰۲۸/۰=P .(يک از   هيچي ميزان مصرف روزانه

دار آماري  ي بدن همبستگي معني ي توده مواد غذايي، با نمايه

زان مصرف روزانه چنين تصوير ذهني از بدن با مي هم. ندارند

يک از مواد غذايي به جز شير و لبنيات همبستگي  هيچ

همبستگي آماري موجود بين ميزان . دار آماري ندارد معني

مصرف روزانه شير و لبنيات با تصوير ذهني از بدن 

)۱۶۵/۰-= r ،۰۲۴/۰=P (چنان ضعيف است که از نظر  نيز آن

مانند دو متغير ميزان فعاليت بدني نيز . باليني ارزشي ندارد

يک از  ياد شده به طور تقريبي با ميزان مصرف روزانه هيچ

تنها مورد همبستگي ميزان . مواد غذايي همبستگي نداشت

فعاليت بدني با ميزان مصرف روزانه تنقالت شور در آقايان 

که اين مورد نيز در راستاي ) r ،۰۴۲/۰=P =-۱۹۷/۰(است 

 همبستگي بين ،چنين هم. ضعيف بودن، ارزش باليني ندارد

چنين،  هم. ي بدن وجود ندارد ي توده فعاليت بدني و نمايه

همبستگي بين ميزان فعاليت و تصوير ذهني از بدن در 

ليکن در آقايان يک همبستگي مستقيم . ها وجود ندارد خانم

به طور بين ميزان فعاليت و تصوير ذهني از بدن به شدت 

هم از نظر آماري و هم  وجود دارد که ۳/۰ حدودي به ميزان

اين ). r ،۰۰۲/۰=P=۲۹۲/۰(از نظر باليني معني دار است 

اختالف از نظر همبستگي بين ميزان فعاليت و تصوير ذهني 

  . نشان داده شده است۱بدن بين دو جنس در نمودار از 

 متقابل متغيرهاي اصلي ، براي بررسي تاثيردر نهايت

 بر ساير متغيرها يک  هرطرح و به دست آوردن اثرات خالص

ي تصوير ذهني  متغير نمره. از رگرسيون خطي استفاده شد

از بدن به عنوان متغير خروجي مدل در نظر گرفته شد و 

ي ميزان فعاليت و ميزان مصرف  ي بدن، نمره ي توده نمايه

هاي مختلف غذايي به عنوان ورودي مدل اجرا  روزانه گروه

متغيرها روي يکديگر، در نتيجه اثرات متقابل اين . گرديد

متغيرهاي ميزان مصرف روزانه مواد غذايي مختلف از مدل 

بنابراين، در نهايت عوامل موثر بر تصوير . نهايي حذف شدند

ي بدن و ميزان فعاليت  ي توده ذهني از بدن در اين طرح، نمايه

  . گردد  مالحظه مي۳باشد که در جدول  ميافراد 

  

  

 ذهني از بدن در مدل نهايي ثر بر تصويرو عامل م-۳جدول 
  رگرسيون خطي

ــر   ــوثر بـ ــل مـ عامـ

 تصوير ذهني از بدن

  بتاي

غير 

 استاندارد

خطاي 

 معيار

  بتاي

استاندارد 

 شده

آزمون 

 تي

  سطح

 داري معني

 ۰۱/۰ -۴/۲ -۱۷/۰ ۲/۰ -۶/۰ ي بدن توده نمايه

 ۰۱/۰ ۳/۲ ۱۷/۰ ۰۷/۰ ۱/۰ ميزان فعاليت بدني 

  

  كروجود رابطه در افراد مذ) الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وجود رابطه در افراد مونث) ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 همبــستگي بــين ميــزان فعاليــت و  ي  مقايــسه-۱نمــودار 
 تصوير ذهني از بدن بين دو جنس از افراد تحت بررسي

  

چنين، همبستگي اين دو متغير را با تصوير ذهني از  هم

داري اين مدل  سطح معني. شود مي  مشاهده۲نمودار بدن در 

 ۰۰۵/۰آورده شده ون خطي که فرمول آن را در زير رگرسي

 ميزان فعاليت
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 ۴۶۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱دي ، ۵ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

  

)۰۰۵/۰=p ،۱۸۵ ۲ و=df ،۳۵۶/۵=F(، و قدرت پيشگويي 

  ).R2=۰۵۵/۰(باشد  موارد مي% ۵/۵صحيح اين مدل تنها در 

  

  ي تصوير ذهني از بدن نمره=۵/۱۵۹-۱۶۷/۰) ي بدني ي توده نمايه(

 +۱۷۳/۰) ي ميزان فعاليت بدني نمره(

  

  ) الف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي  بررسي همبستگي ميزان فعاليت بدنی و نمايه-۲نمودار  
   بدن با تصوير ذهني از بدني توده

  بحث
هاي پژوهش حاضر، تنها عوامل موثر بر  بر اساس يافته

از ميان عوامل بررسي شده در پژوهش (تصوير بدني 

ي بدن و ميزان فعاليت بدني هستند، به  ي توده نمايه) حاضر

ي بدن بيشتر، تصوير ذهني  ي توده  ترتيب که هرچه نمايهاين

تر و هرچه فعاليت بدني بيشتر، تصوير ذهني  نامطلوب

% ۴۰در پژوهش حاضر به طور متوسط . شود تر مي مطلوب

افراد، تصوير ذهني نامطلوب يا بسيار نامطلوب از بدن خود 

اين مقدار به طور تقريبي مشابه پژوهش انجام شده . داشتند

ي زيادي   اما فاصله۱۵بود،% ۴۸در نوجوانان تهراني با ميزان 

از بررسي انجام شده در اصفهان داشت که تصوير ذهني 

 در پژوهش ۱۶.دانشجويان ديده شده بود% ۸۷نامطلوب در 

حاضر از نظر ميزان تصوير ذهني نامطلوب تفاوت 

اين موضوع . داري بين مردان و زنان وجود نداشت معني

هش ديگري است که روي دانشجويان دختر و مشابه پژو

پسر در اياالت متحده انجام شده بود، در مدل نهايي تفاوت 

داري بين دو جنس از نظر تصوير ذهني بدن ديده نشده  معني

هاي غير همسو با پژوهش حاضر که  اما بررسي ۱۷.بود

- ي اختالف تصوير ذهني از بدن در دو جنس مي دهندهنشان

ها و مقاالت را شامل  شتري از پژوهشباشد، تعداد بي

در پژوهشي نشان داده شده از نظر اندازه مطلوب . شود مي

 ي ، و زنان اندازهن تفاوت وجود داشتهبدني بين مردان و زنا

در پژوهش حاضر، زنان . دهند تر را ترجيح مي بدني کوچک

دادند که کمتر از ميانگين  ي بدن را ترجيح مي ي توده نمايه

کننده در پژوهش  ي بدن جمعيت زنان شرکت  تودهي نمايه

ي بدن کمتر از مقداري  ي توده  ساله نمايه۳۰ تا ۱۸زنان . بود

دادند، ولي  زنان انتخاب کرده بودند را ترجيح ميبيشترکه 

 ساله باالتر از مقداري بود ۴۱-۵۰اين ميزان در زنان گروه 

  ۱۸. زنان انتخاب کرده بودندبيشترکه 

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و گزارش وزار

پژوهش انجام شده روي نوجوانان کشور نيز تفاوت آشکار 

 پژوهش ۱۵.تصوير ذهني در دو جنس را گزارش کرده است

 که دختران ه شده نشان دادنيزديگر انجام شده در تهران 

 بررسي ۱۶.داند تر و پسران خود را الغرتر مي خود را چاق

 داده دختران بيشتر از پسران براي ديگري در ايتاليا نشان

ها از تصوير بدني  کنند و نارضايتي آن کاهش وزن اقدام مي

  ۱۹.شان بيشتر است

زنان % ۴۶در پژوهش حاضر، تصوير ذهني نامناسب در 

از مردان ديده شد که اختالف معني دار آماري % ۳۴و تنها در 

نسبت )  سال۳۳(باالتر بودن ميانگين سني اين افراد . نداشتند

تواند يکي از  ، ميها انجام شدهترهايي که در جوان به پژوهش

اين موضوع مانند . داليل عدم تفاوت در دو جنس باشد

 افزايش ۱۸.باشد ميي مشاهده شده در پژوهش بوليك  نتيجه

سن، متاهل شدن زنان و درگيري در امور تربيتي فرزندان و 

رهنگي اجتماعي داري در زنان شاغل و شرايط ف وظايف خانه
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 همكارانو زهرا كارگر نوين دكتر   تصوير ذهني از بدن ۴۶۱

 

  

پوشش زنان، محدوديت تصاوير پخش شده ( ايران ي جامعه

از جمله ) ها از تلويزيون با توجه به مد و عدم استفاده از مدل

مواردي است که اهميت داشتن اندام الغر و مدل را در زنان 

دهد و در نتيجه اين نگرش کلي جامعه بر تصوير  کاهش مي

داري  همين خاطر  تفاوت معنيبه . گذارد ذهني زنان تاثير مي

  . بين مردان و زنان شرکت کننده در بررسي وجود نداشت

ي بدن و تصوير ذهني از  ي توده اين پژوهش، بين نمايه

وجود داشت، به % ۱۶داري با شدت  بدن ارتباط معکوس معني

ي  ي بدن، ميزان نمره ي توده عبارت ديگر با افزايش نمايه

آموزان دانش در بررسي. يابد ميتصوير ذهني از بدن کاهش 

ي   ارتباط معکوسي بين نمايه۱۶ و نوجوانان تهراني۱۰اصفهاني

ي بدن و تصوير ذهني مشاهده شده، ولي پژوهش  توده

ي بدن و تصوير ذهني  ي توده دانشجويان ارتباطي بين نمايه

اي در فنالند نشان داد مطالعه ۲۰.از بدن نشان نداده است

ي بدن و تصوير ذهني به  ي توده ن نمايهارتباط معکوسي بي

 پژوهش زنان مسلمان ۲۱.ويژه در زنان وجود دارد

چنين، در   هم۲۲.استراليايي هم اين يافته را تاييد نمود

هاي انجام شده در ساير نقاط جهان مانند برزيل،  بررسي

اياالت متحده، آمريکاي التين و لهستان، ارتباط معکوسي بين 

-۲۸.بدن و تصوير ذهني نشان داده شده استي  ي توده نمايه

ي  ي توده ها ارتباط معکوس بين نمايه  در بيشتر بررسي۱۸، ۲۳

بدن و تصوير ذهني بدن نشان داده شده، و افزايش وزن و 

ي چربي بدن را با تصوير ذهني نامناسب مرتبط  توده

  .اند دانسته

ي بدن و  ي توده در بررسي حاضر ارتباطي بين نمايه

مردان و زنان . هاي مختلف غذايي ديده نشد  گروهمصرف

کننده در بررسي از نظر ميزان مصرف روزانه  شرکت

هاي مواد غذايي مختلف به جز تنقالت شيرين و  گروه

عدم وجود تفاوت در . داري نداشتند ها تفاوت معني نوشيدني

تواند  هاي اصلي مي هاي غذايي به ويژه گروه بيشتر گروه

 تفاوت جنسي در تصوير ذهني بدن و قرار تاکيدي بر عدم

ي مناسب براي تصوير  گرفتن تصوير ذهني در محدوده

پژوهش انجام شده در استراليا . ذهني در مردان و زنان باشد

نظر افراد در مورد اجزاي غذا، باورهاي افراد در مورد آن 

غذا، باورهاي افراد در مورد وزن و تمايل به کاهش وزن را 

هم تعيين کننده مصرف يا عدم مصرف يک گروه از عوامل م

الگوي فرهنگي و رفتارهاي غذايي متداول . غذايي دانسته است

. در جامعه از عوامل موثر بر رفتارهاي غذايي افراد است

ها  باور به زيان چربي، نمک و شکر سبب کاهش مصرف آن

ي بدن  ي توده افرادي که نمايه. شودها مي و غذاهاي داراي آن

التري دارند و مايلند کاهش وزن داشته باشند، از مصرف با

ها بيشتر  ها و شيريني ها، غذاهاي آماده و سريع، اسنک چربي

هاي خود را بيشتر افزايش  کنند و مصرف سبزياجتناب مي

 در پژوهش ديگري در اياالت متحده نيز ارتباط ۲۹.دهندمي

م مصرف بين چاقي و تنوع رژيمي و نوع غذاهايي که در رژي

ها محدود بودن تنوع  آن.  نشان داده شده است،شودمي

سبزيجات مصرفي در کشورهاي مختلف به مصرف کاهو، 

فرنگي و محصوالت فراوري شده از  زميني، گوجه پياز، سيب

آن را يکي از عوامل موثر بر محدود کردن مصرف 

 ۸.اندسبزيجات در روز است و افزايش شيوع چاقي دانسته

ري در اياالت متحده نشان داد که از نظر بررسي ديگ

ها در پژوهش، موز غذايي سالم و دونات غذايي  آزمودني

ناسالم است و ميزان افسردگي بعد از خوردن موز کاهش 

گران هم مصرف غذاي سالم  در پژوهش اين پژوهش. يافتمي

  ۳۰.و ناسالم تاثير زيادي بر تصوير ذهني داشت

وه شير و لبنيات با در بررسي حاضر فقط مصرف گر

 هرچه ،بنابراين. تصوير ذهني همبستگي ضعيفي داشت

تر باشد، مصرف شير و لبنيات بيشتر  تصوير ذهني مطلوب

ها در  چنين، مصرف تنقالت شيرين و نوشيدني هم. خواهد بود

اين در حالي است که درصد . مردان بيشتر از زنان بود

 در گروه مردان باالتري از افراد چاق و داراي اضافه وزن

  .نسبت به زنان وجود داشت

ي  در بررسي حاضر، همبستگي بين فعاليت بدني و نمايه

چنين، فعاليت بدني آقايان از  هم. ي بدن وجود نداشت توده

داري بيشتر بود ولي فعاليت بدني افراد  ها به طور معنيخانم

همبستگي بين ميزان فعاليت و . مجرد و متاهل تفاوتي نداشت

 مردان در ولي. ير ذهني از بدن در زنان ديده نشدتصو

 بدن از ذهني تصوير و فعاليت ميزان بين مستقيم همبستگي

اين بررسي نشان داد در مردان با فعاليت بدني . وجود داشت

در ايران عوامل . تر استبيشتر، تصوير ذهني از بدن مطلوب

هاي شغلي توام با اجتماعي، فرهنگي، محيطي و درگيري

تواند از عوامل موثر بر کمتر بودن داري در زنان ميانهخ

در . ها در مقايسه با مردان باشد ميزان فعاليت بدني آن

از مردان فعاليت خوب و متوسط % ۵۸بررسي حاضر 

داراي فعاليت خوب و متوسط % ۴۰داشتند، و در زنان فقط

تر بررسي نوجوانان تهراني نشان داده که افراد فعال. بودند

 بررسي استراليا به ۱۶.وير ذهني بهتري از بدن خود دارندتص

اين نكته اشاره دارد که افزايش ميانگين وزن در کشورهاي 
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در حال توسعه با کاهش ميزان فعاليت بدني و ورزش در اين 

 پژوهش دختران و پسران نوجوان ۹.کشورها ارتباط دارد

ن آمريکا هم نشان داده که ميزان فعاليت بدني در پسرا

  ۳۱.نوجوان بيشتر از دختران است

در پژوهش حاضر، ميزان فعاليت بدني با ميزان مصرف 

تنها مورد . يک از مواد غذايي همبستگي نداشتروزانه هيچ

همبستگي معکوس ميزان فعاليت بدني با ميزان مصرف 

 دليلروزانه تنقالت شور در مردان بود که اين مورد نيز به 

- شايد اين مورد نشان. نداشتضعيف بودن، ارزش باليني 

ي آگاهي مردان فعال از مضرات مصرف نمک و  دهنده

. ها باشد هاي شور در مقايسه با ساير آزمودني فراورده

تواند سبب ايجاد اي و بهداشتي ميهاي تغذيهافزايش آگاهي

و سالمتي ) کاهش مصرف نمک(رفتارهاي سالم غذايي 

  . باشد) افزايش فعاليت بدني(

يت در بررسي با رگرسيون خطي، نشان داده شد در نها

 ي  تنها عامل موثر بر تصوير ذهني از بدن، نمايه

پژوهش انجام شده . ي بدن و ميزان فعاليت بدني است توده

 پژوهش حاضر بود و ارتباط بين  باسو  همسالوستوسط 

 ي بدن و تصوير ذهني از بدن را نشان داده ي توده نمايه

  ۳۲.است

هاي پژوهش حاضر، تنها عوامل موثر بر  افتهبر اساس ي

) از ميان عوامل بررسي شده در بررسي كنوني(تصوير بدني 

ي بدن و ميزان فعاليت بدني هستند، به اين  ي توده نمايه

ي بدن بيشتر، تصوير ذهني  ي توده ترتيب که هرچه نمايه

تر، و هرچه فعاليت بدني بيشتر، تصوير ذهني  نامطلوب

شود با افزودن  بنابراين توصيه مي. شود تر مي مطلوب

هاي هاي اداري و اجراي برنامهامکانات ورزشي در محيط

آموزشي مناسب، گامي در راستاي بهبود وضعيت رفاهي و 

سالمتي کارمندان برداشته شود که خود منجر به افزايش 

  . شود کارآيي پرسنل در طي دوران خدمت مي

 و مالي، اداري محترم معاونفراوان از  با سپاس :يسپاسگزار

 دانشگاه پژوهشي امور محترم مدير و اداري امور محترم مدير

دکتر کارگر نوين چنين استاد راهنما خانم   همو اقتصادي علوم

 قای دکتر آذر وآقای دکتر رشيد خانی، ومشاورين محترم آ

 به علت همکاري صميمانه در ي علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشکده

ها  ي آن جانبه همه عنايت که بدون لطف و مختلف پژوهشمراحل 

    .نبود موثر پژوهش اين اجراي
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Abstract 
Introduction: Since body image is a person’s attitude about him/herself, a person's 

dissatisfaction with their body image may cause lower self esteem, depression, and result may in 
decreased staff efficiency. Assessing of the factors affecting body image (In this study: body 
image, BMI, physical activity and food groups’ daily consumption) can help prevent these 
problems. Materials and Methods: For this study, 188 of 203 university personnel were selected. 
For all subjects’, weight and height was measured and complete information was obtained by 
interviewers using the 4 following questionnaires: Demographic information questionnaire, 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Food Frequency Questionnaire (FFQ) and 
Multidimensional Body Self Relation Questionnaire (MBSRQ). Results: BMI and body image did not 
differ between genders, but physical activity level in men was significantly higher than in women 
(P=0.016), showing a correlation between physical activity and body image in men (r=0.292), but 
not in women. There was a weak correlation between BMI and body image dissatisfaction (r=0.16). 
Body image showed no significant relation with any daily food items except milk and dairy 
products. Finally, we found a formula to calculate body image score from BMI and physical activity 
by linear regression (p=0.005). Conclusion: The only factors influencing  body image (among the 
measured factors in this study) were BMI and physical activity. Higher levels of physical activity 
and low BMI led to more satisfaction of body image. Facilitating appropriate sport environments in 
work places and related educational physical activity programs, could improve the satisfaction of 
with body image among staff, there by raising their efficiency.  

 
 
 
 

Keywords: Body image, BMI, Physical activity, Food group 
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