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Abstract 

Introduction: Body image is the internal embodiment of individual's external appearance. The poor 

perception of body image can lead to several issues. This study is conducted with the aim to study 

the correlation between women’s body image satisfaction and demographic factors with the role of 

sport participation in the Boukan city in 2015. 

Methods: This study is a descriptive–correlational study. 130 participants in Boukan city (women 

with between 20 and 30 years) who were willing to participate (half of the participants were athletes 

and the other half non-athletes) were selected through random sampling. Data was collected with 

the demographic questionnaire and the “Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire” 

(MBSRQ). Cronbach's alpha 0.69 and 0.60 concurrent validity was obtained in this study. Data was 

analyzed by SPSS/20. 

Results: The score of the body image had negative correlation with the age (-0.39), weight 

(-0.29 and years of marriage (-0.39). In contrast, the body image had positive correlation with 

physical activities (0.63) and the height of participants (0.31). Women's body image scores is 

approximately explained with 46% variance of the predictor variables. For body image score, 

physical activities were the best predictor and the weight was the second best predictor. Moreover, 

there was a significant difference between body image and its subscales in active and inactive groups 

(t = 9.350, P ≤ 0.05). 

Conclusions: Analysis showed a difference in body image between athletes and non-athletes 

participants. In addition, physical activity was the best predictor of body image. Therefore, 

participation in physical activities is recommended for improving the body image satisfaction. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 با نقش یشناخت تیجمع یهایژگیزنان و و یبدن ریاز تصو تیرضا یهمبستگ

 یمشارکت ورزش
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 یتیاهم یبدن یردارهاکو  یظاهر یاز انواع نماها ید، بعضیر جددر عص

 یهایفشار، آگه یهار گروهیابند که در روزگار ما تحت تأثییخاص م

مروج  شتریه بکاست  یگر عواملیو د یاقتصاد یانات اجتماعک، امیتجار

. جهان معاصر توأم (4) یفرد یهاهستند، تا تفاوت یاجبار یارهایمع

که در بطن خود ایجاد کرده، توجه خود را  یها و رشد عقالنبا پیشرفت

 411اید که ش یرده است. مسائلک متمرکزترانسان  یبر مسائل شخصیت

دند. شیم یپیش پا افتاده و غیر مهم تلق یسال پیش از این، موضوعات

انسان که قبالً کمتر به آن پرداخته  یاز جمله مسائل مورد بحث شخصیت

 از یریتصو ،یزندگ طول در یآدم. (2)است  یشده است تصویر بدن

 و یطیمح ،یستیز مختلف عواملو  کندیم یدرون را خود بدن

از جسم، تصور  یر ذهنیدارند. تصو نقش آنگیری شکل در یروانشناخت

. تصویر (1)ر فرد نسبت به بدن خود دارد که ذهن و فکاست  یو برداشت

بدنی از زمان تولد شکل گرفته و همزمان با رشد فرد کامل شده و در 

 ییهاو قالب هاییو در بازنما (1)کند طی مراحل زندگی فرد تغییر می

م کند، محکیرده، و در طول زمان منتقل مک یه اجتماع ارزش گذارک

. این تصویر از سه مفهوم اصلی، واقعیت بدن، یعنی بدن (1)شده است 

آل، یعنی بدنی که فرد آرزومند آن است فرد آنگونه که هست، بدن ایده

 دهد و از دو دسته واکنشو بدن نمایشی، یعنی بدنی که فرد نمایش می

 چکیده

منجر  یبه مشکالت مختلف تواندیاز آن م یتیفرد است که درک نامناسب و نارضا یرونیاز ظاهر ب یتجسم درون یبدن ریتصو :مقدمه

 یبا نقش مشارکت ورزش یشناخت تیجمع یهایژگیزنان و و یبدن ریاز تصو تیرضا یهمبستگ نییشود. پژوهش حاضر با هدف تع

 صورت گرفته است. 4131شهرستان بوکان در سال 

 51نفر از افراد نمونه ورزشکار و  51) یشرکت کننده، حاضر به همکار 411است.  یهمبستگ-یفیمطالعه از نوع توص نیا :روش کار

 یرتصادفیغ یریگسال بودند که به روش نمونه 11تا  21 یورزشکار بودند( از زنان شهرستان بوکان با محدوده سن ریغ گرینفر د

 "بدن –خود  یپرسشنامه روابط چند بعد"و  یشناخت تیها، پرسشنامه جمعداده یآوروارد مطالعه شدند. ابزار گرد ،یامرحله

(Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire: MBSRQبا آلفا )51/1ان همزم ییو روا 53/1کرونباخ  ی 

 انجام شد. 21اس اس نسخه  یها با استفاده از نرم افزار اس پداده لیدر مطالعه حاضر بدست آمد. تحل

(، به صورت معکوس و با -13/1( و سابقه تأهل )-23/1(، وزن )-13/1با سن ) یبدن ریتصو ینمره کل رسونیپ یهمبستگ ها:افتهی

 رینمره تصو انسیدرصد وار 15تا حدود  توانیم نیمعنادار است. همچن می( به صورت مستق14/1( و قد )51/1) یسابقه مشارکت ورزش

 ریده از تصوکنن ینیب شیپ نیو پس از آن وزن بهتر یکرد و سابقه مشارکت ورزش نییتب اندر زن نیب شیپ یرهایمتغ یرا از رو یبدن

 مشاهده( t  ،14/1 ≥ P= 111/3) یدار یتفاوت معن رفعالیآن در دو گروه فعال و غ یهااسیو خرده مق یبدن ریتصو نیبود. ب یبدن

 .شد

ه مشارکت مطالع نیمشاهده شد و در ا یبدن ریدر تصو یدار یتفاوت معن رفعالیبا گروه غ یافراد فعال از نظر جسمان نیب :یریجه گینت

 شنهادیپ یبدن ریاز تصو یتمندیبه منظور بهبود رضا یبدن تیبود. لذا مشارکت در فعال یبدن ریکننده تصو ینیب شیپ نیبهتر یورزش

 .شودیم

 یشناخت تیعوامل جمع ،یبدن ریگروه زنان، تصو واژگان کلیدی:
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شبکه حمایت  های سازگاری وتعدیل کننده شخصی یعنی شیوه

اجتماعی تشکیل شده است. تغییر تصویر ذهنی بدنی در پی تغییرات 

زیادی روی  یرتأثتواند قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده در بدن، می

از آن تا به  یو نگران ی. دامنه تصویر بدن(1)شخصیت فرد داشته باشد 

وص از افراد، بخص یبسیار یگسترش یافته است که مشغله ذهن یآنجای

، یریتصو یهاهمچون رسانه ی. عوامل اجتماع(5)جوانان گردیده است 

در  ییبایف زیدر خانواده و جامعه، استانداردها و تعار یهنجار یفشارها

. این عوامل دختران و زنان (0)از خود اثر دارند  یر ذهنیجامعه بر تصو

دهد تا به ارزش شخصی خود به تحت فشار قرار می یرا با شدت بیشتر

. براساس (8)وابسته به جذابیت جسمانی توجه کنند  یامرعنوان 

مطالعه آزالی علمداری و همکاران بر روی زنان غیرفعال مشاهده شد 

خود دارند. نویسندگان اینگونه  اندامکه اغلب زنان برداشت نادرستی از 

در ارتباط با  هایآزمودننتیجه گرفتند که غیرواقع انگار بودن 

از فرهنگ و آگاهی نسبت به عواقب  متأثر تواندیم شانیربدنیتصو

مربوط به سالمتی، الگوهای زیباشناختی و یا مقابله و انکار روانشناختی 

معاصر انگلیسی معتقد است زنان  شناسجامعه  Giddens. (3)باشد 

د، رنگیشان مورد قضاوت قرار میجسمانی هاییژگیوبر اساس  یژهوبه 

مستقیمی با انتظارات  رابطهشان، نسبت به بدن یشرمسارو احساس 

زنان و  یاندام یکبار یبرا یاجتماع یفشارها. (4)اجتماعی دارد 

 یبدن تیآنان را نسبت به وضع یتی، نارضاییبایز یارهایدن به معیرس

. بنابراین، ظاهر جسمانی در تعیین احساس (41)ش داده است یخود افزا

س کند. پدختران پیرامون اینکه چه کسی هستند، نقش مهمی ایفا می

 یتردید نیست که در اکثر جوامع، دختران نسبت به وضعیت ظاهر یجا

داشته و حساسیت و  یآید دقت نظر بیشترو آنچه به چشم میخود 

دهند. مطالعات مختلف نیز نشانگر حساسیت نشان می یتوجه بیشتر

. در (44)دختران نسبت به تصویر ذهنی از بدن است  یزاباال و آسیب

روی دختران نوجوان اصفهان توسط عمیدی و همکاران مطالعه بر 

مشاهده شد با وجود متناسب بودن قد و وزن در این قشرف اغلب 

شاخص توده  دختران از ظاهر خود ناراضی بودند و با افزایش میزان

 .(1) یافتیمبدنی به همان میزان نمره رضایت از تصویر ذهنی کاهش 

در مطالعه پهلوان زاده و همکاران نیز رضایت از تصویر ذهنی بدنی در 

دختران کمتر از پسران بود و با نمایه توده بدنی رابطه معنی داری 

. شیوع نارضایتی از تصویر بدن یک نگرانی عمده محسوب (42)داشت 

های روانی مانند کاهش عزت نفس، شود، چرا که با اختالالت و نقصمی

، اختالالت خوردن، اختالالت جنسی، و یاجتماعافسردگی، اضطراب 

 یهادرمان. از (41)های مربوط به بد شکلی بدن در ارتباط است بیماری

ـ شن یهاندرما یشتربقدیمی برای اختالالت تصویر بدنی  اختی رفتاری 

. ولی با توجه به وقت گیر بودن، گران (41)و دارو درمانی بوده است 

فعالیت جسمانی به عنوان  وها، امروزه ورزش بودن و عوارض این روش

با شناسایی  .(41)ت یک روش درمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اس

توان ییک اختالل م کنندهعوامل ایجاد کننده، تداوم دهنده و حفظ 

صویر ت یرتأثآن را به صورت مؤثرتر و کارآمدتر کنترل نمود. با توجه به 

فرد از بدن خود بر رفتارهای مختلف وی و همچنین با توجه به گرایشات 

و توجه افراد بویژه بانوان به الغری و با نظر به محدودیت منابع مطالعاتی 

عیین همبستگی مطالعه حاضر با هدف تدر این زمینه در کشور ایران، 

های جمعیت شناختی با نقش رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی

 مشارکت ورزشی انجام شده است.

 روش کار

نفر از  411. در این مطالعه باشدیمهمبستگی -روش پژوهش توصیفی

به روش نمونه گیری  4131کل جمعیت زنان شهرستان بوکان در سال 

پژوهش شدند. مشارکت در فعالیت ای وارد نمونه گیری تصادفی مرحله

ورزشی در این پژوهش به عنوان ویژگی جمعیت شناختی تعیین کننده 

 است. فرآیند نمونه گیری در این افراد شرکت کننده در نظر گرفته شده

های ه ابتدا تمام باشگاهکب ین ترتیروش حرکت از کل به جزء بوده به ا

عال مدنظر قرار گرفته و از انتخاب افراد ف یورزشی شهرستان بوکان برا

موجود در سطح شهر، چند باشگاه انتخاب گردید و  یهاباشگاهبین 

نفر که اعالم آمادگی نموده و حاضر به همکاری بودند برای  51 یتاًنها

نفر به  51مشارکت در این پژوهش انتخاب شدند. برای گروه غیرفعال، 

ه سنی و میزان غیر تصادفی دردسترس )همگن شده از نظر دامن روش

ورود به پژوهش  یارهایمعتحصیالت( با این گروه وارد پژوهش شدند. 

سال سابقه  2ساعت فعالیت ورزشی در هفته و حداقل  5داشتن حداقل 

ورزشی برای افراد فعال، نداشتن سابقه ورزشی برای افراد غیر فعال، 

داشتن حداقل مدرک دیپلم و حداکثر مدرک کارشناسی و داشتن 

بود. در صورتی که شرکت  سال 11سال و حداکثر  21ل سن حداق

پرسشنامه پاسخ  سؤاالتای حاضر به همکاری نبود یا به همه کننده

شد. به منظور رعایت اصول اخالقی، فرآیند داد از پژوهش حذف مینمی

ها اطمینان داده شد که ها توضیح و به آن پژوهش برای تمامی نمونه

 ماند.رمانه باقی میاطالعاتشان به صورت مح

برای جمع آوری اطالعات در این مطالعه از پرسشنامه جمعیت شناختی 

 Multidimensional) "بدن-روابط چند بعدی خود پرسشنامه" و

Body -Self Relations Questionnaire: MBSRQ) ،

تهیه  له پژوهشگرانیبه وس استفاده گردید. پرسشنامه جمعیت شناختی

د. این پرسشنامه شامل یا نظر متخصصان احـراز گردآن ب ییشد و روا

)مدت زمانی که از عقد نکاح  تأهلدرباره قد، وزن، سن، سابقه سواالتی 

 ، سابقه(باشدیمشخص گذشته باشد و در این پژوهش به واحد سال 

ها از آوری داده جمعشد. برای ورزشی و تعداد ساعات ورزش می

 .استفاده شد "بدن–پرسشنامه روابط چند بعدی خود"

 15 یاس خود سنجیمق یک "بدن-روابط چند بعدی خود پرسشنامه"

 4380و  4385های و همکاران آن را در سال Cash هکگویه ای است 

پژوهش از فرم در این  (45)به نقل از  ر بدنی ساختندیتصو یابیارز یبرا

. (45)د یرد، استفاده گردکآماده  4330در سال  Cashه کنهائی آن 

اس یر مقیز 5( و 225و حداکثر  15ن ابزار دارای نمره کل )حداقل یا

عبارت و نمرات حداقل  0با  یوضع ظاهر یابیاز: ارز اندعبارته کاست 

و  42عبارت و نمرات حداقل  42ش به ظاهر با ی، گرا11و حداکثر  0

و  1عبارت و نمرات حداقل  1تناسب اندام با  یابی، ارز51حداکثر 

 41عبارت و نمرات حداقل  41ش به تناسب اندام با ی، گرا41حداکثر 

عبارت و  2با  یوزن ذهنا یمشغولی با اضافة وزن ، دل51و حداکثر 

عبارت و  3با  یبدن یت از نواحی، رضا5و حداکثر  2نمرات حداقل 

ن پرسشنامه از افراد یبود. در ا 11و حداکثر نمره  3حداقل نمره 

س ایمق یکها را در هیاز گو یکزان توافق خود با هر یدرخواست شد تا م

 1تا  4از  رتیکف لینند که بر اساس طک یگذارعالمت یانهیپنج گز

 .(45)شود یم ینمره گذار
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ش یگرا، یوضع ظاهر یابی، ارزیهااسیل و خرده مقکرونباخ ک یآلفا

ش به تناسب، دل مشغولی با اضافه وزن یتناسب، گرا یابیبه ظاهر، ارز

دانشجو به  یهایدر آزمودن یبدن یت از نواحی، و رضایا وزن ذهنی

بوده است.  81/1، 81/1، 81/1، 10/1، 03/1، 50/1، 88/1ب: یترت

همچنین ضریب همبستگی جهت بررسی روایی همزمان این پرسشنامه 

(  ≥ 114/1P) 11/1دانشجویی  یهانمونهزت نفس در با پرسشنامه ع

اخ )در کل نمونه( . در مطالعه حاضر آلفای کرونب(40)بدست آمده است 

سیاهه نگرانی "با  هانمونهنفر از  11و روایی همزمان )در نمرات  53/1

در مورد  ) (Body Image Concern Inventory "از تن انگاره

های پژوهش، برای بررسی فرضیهبدست آمد.  51/1( یسوال 43بدن 

ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان 

 به کار گرفته شد. 21استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه با 

 هایافته

ی، در های جمعیت شناختبرای بررسی همبستگی تصویر بدنی با ویژگی

مذکور با تصویر بدنی  یرهایمتغآغاز ضرایب همبستگی هریک از 

های رگرسیون وارد معادله محاسبه شد و سپس بر حسب مفروضه

مبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک در شدند. نتایج بررسی ه

 .شودیممشاهده  4جدول 

 

 

 های جمعیت شناختیهای آن با ویژگیمقیاس یرزماتریس همبستگی نمره تصویر بدنی و  :1جدول 

 سن قد وزن سابقه تأهل سابقه مشارکت ورزشی 

 **134/1- **140/1 **235/1- **132/1- **510/1 بدنینمره تصویر 

 11/1** 111/1** 101/1 181/1** -318/1** ارزشیابی ظاهر

 -518/1** 138/1** -141/1** -012/1** 350/1** گرایش به ظاهر

 -481/1* 283/1** -221/1* -401/1* 124/1** ارزشیابی تناسب اندام

 -210/1** 413/1 -451/1 -118/1** 518/1** گرایش به تناسب اندام

 214/1* -141/1** 811/1** 253/1** -182/1 وزن ذهنی

 -111/1** 121/1** -233/1** -204/1** 118/1** رضایت بدنی

 14/1** همبستگی در سطح 

 11/1* همبستگی در سطح 

 

دهد که همبستگی نشان می 4جدول بررسی نتایج همبستگی پیرسون 

 هاییژگیونمره تصویر بدنی با اغلب  هاییاسمقمعنی داری بین خرده 

وجود دارد. نمره   > 11/1Pو یا   > 14/1Pجمعیت شناختی در سطح 

، وزن و سن به صورت معکوس و با تأهلکل تصویر بدنی نیز با سابقه 

به صورت مستقیم   > 14/1Pقد در سطح سابقه مشارکت ورزشی و 

مدل استاندارد )هم  چندگانهبراساس تحلیل رگرسیون  معنادار است.

زمان( در تبیین میزان تصویر بدنی به عنوان متغیر مالک از روی 

پیش بین، مقدار  یرهایمتغهای جمعیت شناختی به عنوان ویژگی

P 114/1ی ( و با سطح معنی دار2R = 115/1مجذور ضریب تعیین )

<  (05/21 =F  بدست آمد که نشان دهنده تبیین )درصدی  5/11

جمعیت شناختی به طور  هاییژگیوواریانس تصویربدنی حاصل از 

ود توان تا حدپیش بین می یرهایمتغ. یعنی از روی باشدیممعنی داری 

دول جواریانس نمره تصویر بدنی را تبیین نمود. اطالعات کامل در  15%

 قابل مشاهده است. 2

 پیش بین یرهایمتغدر این بین طبق ضرایب بتای استاندارد شده 

بهترین پیش  β = -048/1شود، سابقه مشارکت ورزشی با مالحظه می

قرار β  = -210/1بینی کننده از تصویر بدنی است و پس از آن وزن با 

تصویر بدنی را در سطح  نتوانسته تأهلسن، قد و  یرهایمتغدارد. ولی 

دنی های تصویر ببرای مدل یابی زیر مقیاس معناداری پیش بینی کنند.

هم زمان  چندگانهپیش بین از تحلیل رگرسیون از روی متغیرهای 

 اند.درج شده 1جدول های مربوط به این مدل در استفاده شد. داده

 1جدول یری هم زمان و مطابق با بر اساس آزمون رگرسیون چند متغ

در تبیین متغیرهای مالک از روی متغیرهای پیش بین باتوجه به 

جمعیت شناختی  هاییژگیومشاهده کرد که  توانیمضرایب تبیین 

، ارزیابی درصد 31، گرایش به ظاهر درصد 32ارزشیابی قیافه  توانندیم

، وزن ذهنی درصد 13ایش به تناسب اندام ، گردرصد 11تناسب اندام 

  تبیین نمایند. را درصد 11، رضایت بدنی درصد 05

 

 پیش بین یرهایمتغتحلیل رگرسیون متغیر مالک )تصویربدنی( از روی نتایج  :2جدول 

 β t P ضریب استانداردشده B SEضریب  

 141/1 151/2  481/84 411/211 مقدار ثابت

 015/1 -114/1 -114/1 040/1 245/1 سن

 111/1 525/1 110/1 115/1 281/1 قد

 111/1 -151/1 -210/1 215/1 -511/1 وزن

 181/1 015/4 201/1 405/5 043/41 تأهل

 114/1 -243/0 -048/1 311/1 -153/28 سابقه مشارکت ورزشی
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 پیش بین یرهایمتغتصویربدنی( از روی  هاییاسمقنتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای مالک )خرده  :3جدول 

 گرایش به ظاهر ارزشیابی ظاهر متغیر
ارزشیابی تناسب 

 اندام

گرایش به تناسب 

 اندام
 رضایت بدنی وزن ذهنی

 

β 
استانداردش

 ده

P 

β 
استانداردش

 ده

P 

β 
استانداردش

 ده

P 

β 
استانداردش

 ده

P 

β 
استانداردش

 ده

P 

β 
استانداردش

 ده

P 

2R 324/1 311/1 115/1 138/1 050/1 113/1 

 -114/1 سن
110/

1 
113/1- 

811/

1 
101/1 

521/

1 
405/1 

481/

1 
285/1- 

112/

1 
240/1- 

414/

1 

 182/1 قد
111/

1 
111/1 

453/

1 
118/1 

111/

1 
415/1- 

115/

1 
145/1- 

111/

1 
220/1 

110/

1 

 -101/1 - - وزن
111/

1 
121/1- 

111/

1 
458/1- 

111/

1 
831/1 

111/

1 
281/1- 

112/

1 

سابقه 

 تأهل
445/1- 

110/

1 
111/1- 

131/

1 
131/1 

111/

1 
213/1 

441/

1 
118/1 

510/

1 
141/1 

148/

1 

سابقه 

مشارک

ت 

 ورزشی

151/4 
111/

1 
318/1- 

111/

1 
811/1- 

111/

1 
318/1- 

111/

1 
411/1- 

420/

1 
111/1- 

111/

1 

 

 آزمون تی جهت ابعاد تصویر بدنی در دو گروه فعال و غیر فعال نتایج :4جدول 

 .t df Sig انحراف استاندارد میانگین گروه
 114/1 428 -0/11   ارزشیابی ظاهر

    28/1 54/21 فعال

    88/1 32/15 غیرفعال

 114/1 428 0/12   گرایش به ظاهر

    50/1 1/11 فعال

    82/1 18/22 غیرفعال

 114/1 428 3/5   ارزشیابی تناسب اندام

    88/4 13/41 فعال

    15/2 05/41 غیرفعال

 114/1 428 5/3   گرایش به تناسب اندام

    15/1 25/15 فعال

    11/5 1/15 غیرفعال

 111/1 428 -3/1   وزن ذهنی

    52/4 31/1 فعال

    20/2 21/5 غیرفعال

 114/1 428 8/1   رضایت بدنی

    10/5 45/15 فعال

    15/1 18/11 غیرفعال

 114/1 428 1/3   تصویر بدنی

    15/41 3/480 فعال

    43/45 5/452 غیرفعال

 

 پیش بین یرهایمتغدر این بین طبق ضرایب بتای استاندارد شده 

اغلب  بینی کنندهشود، سابقه مشارکت ورزشی بهترین پیشمالحظه می

متغیرهای مالک )بجز متغیر وزن ذهنی که بهترین پیش بینی کننده 

در نهایت با توجه به نقش بارز  .باشدیم( باشدیمآن متغیر وزن فرد 

پیش بینی کنندگی سابقه مشارکت ورزشی در متغیر تصویربدنی فرد، 

ررسی نقش مشارکت ورزشی در تصویربدنی دو گروه پرداخته شد. به ب

آزمون تی استیودنت مستقل برای مقایسه تصویربدنی دو گروه فعال و 

 .شودیممشاهده  1جدول غیرفعال استفاده گردید که نتایج آن در 

، تفاوت بین هایانسوارض برابری دهد که با فرنشان می 1جدول نتایج 

  >14/1 دو گروه در همه موارد بجز خرده مقیاس وزن ذهنی در سطح
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P نیز  4جدول های توصیفی معنادار بود. همچنین با توجه به داده

های گرایش به ظاهر، ارزشیابی توان بیان کرد که نمره زیر مقیاسمی

 کلی تصویر ٔ  نمرهبه تناسب اندام، وزن ذهنی و تناسب اندام، گرایش 

 بدنی در افراد ورزشکار بیشتر از افراد غیر ورزشکار بود.

 بحث

نتایج این پژوهش که با هدف تعیین همبستگی رضایت از تصویر بدنی 

های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی شهرستان زنان و ویژگی

دهد که همبستگی نمره کلی تصویر بدنی بوکان انجام گرفت، نشان می

، به صورت معکوس و با سابقه مشارکت ورزشی و تأهلبا سن، وزن و 

غیر مت هاییاسمقمعنادار است. بین برخی خرده قد به صورت مستقیم 

مالک یعنی گرایش به ظاهر، ارزشیابی تناسب اندام، گرایش به تناسب 

اندام و رضایت بدنی با متغیرهای سابقه مشارکت ورزشی و قد 

و وزن همبستگی معکوس و  تأهلهمبستگی مستقیم و با سن، سابقه 

 معنی داری مشاهده شد.

و  تأهلشیابی ظاهر و وزن ذهنی با سن، سابقه ارز هاییاسمقخرده 

وزن همبستگی مستقیم و با سابقه مشارکت ورزشی و قد همبستگی 

معکوس و معنی داری مشاهده شد. بر اساس آزمون رگرسیون چند 

توسط متغیرهای پیش بین به  هایینتبمتغیری هم زمان بیشترین 

واریانس( و  درصد 31گرایش به ظاهر ) هاییاسمقترتیب در خرده 

واریانس( و نمره ارزشیابی قیافه  درصد 31نمره گرایش به تناسب اندام )

شود، فعالیت واریانس( مشاهده شد. در این بین مالحظه می درصد 32)

ت بینی کننده تصویر بدنی بود و تصویر بدنی متفاوورزشی بهترین پیش

 ابراهیمیان در دو گروه زنان فعال و غیرفعال وجود داشت. نتایج پژوهش

بر روی دانشجویان غیر فعال دارای سابقه ورزشی و  4131که در سال 

ین بپیش یرهایمتغبدون سابقه ورزشی انجام داد، نشان داد که از روی 

درصد واریانس نمره رضایت از تصویر بدنی را در  15توان تا حدود می

. همچنین سابقه ورزشی (48)دانشجویان دختر تبیین کرد 

نیرومندترین متغیر در پیش بینی و تبیین تصویر بدنی در پژوهش وی 

بود، که با پژوهش حاضر هم راستا است. با توجه به نتایج همبستگی و 

 ٔ  نمرهتفاوت معنادار  لحاظ گروه فعال و غیرفعال از دو بین هاییافته

ارزشیابی ظاهر، گرایش به ظاهر،  هایاسیکلی تصویر بدنی و زیر مق

ارزشیابی تناسب اندام، گرایش به تناسب اندام و رضایت از اجزای بدن، 

بدین معنا است که گروه فعال از اجزای بدن خود رضایت بیشتری دارند، 

ری ت کنند و در کل تصویر بدنی مثبت بدن خود را بهتر ارزشیابی می

 .دارندبه افراد غیرفعال  نسبت

توان گفت، افراد دارای سابقه مشارکت ورزشی تصویر بدنی درنتیجه می

تر نسبت به افراد غیر فعال کم هاآننارضایتی از تصویر بدنی تر و مثبت

و همکاران که نشان داد  Strelan است. نتایج به دست آمده با مطالعه

، (43)بدنی خواهد داشت مثبتی بر روی رضایت  یرتأثکردن  که ورزش

ها، افراد دارای اضافه وزن نسبت گر یافتهراستا است. با توجه به دیهم

ت تر نسبنسبت به افراد مجرد و افراد جوان متأهل، افراد الغرتربه افراد 

ویر قدتر رضایت از تصنسبت به افراد کوتاه بلندترافراد مسن و افراد قد 

 بدنی بیشتری دارند.

همان طور که اشاره شد زنان چاق و دارای اضافه وزن نارضایتی از تصویر 

ج مطالعه ینتاافته با ین یدارند، ا الغرتربدنی بیشتری نسبت به افراد 

Gavin  از تصویر بدن در زنان چاق  یتینارضا ه نشان دادکو همکاران

دارد. در مطالعه  یهمخوان (21-24)، و مطالعات مشابه (21)ع است یشا

 درصد 81اسکندر نژاد شاخص توده بدن و تصویر بدن، در زنان حدود 

 نتایج مطالعه . (21)اند همبستگی داشتهدرصد  01و در مردان حدود 

Mond نشان داد که چاقی، تصویر ذهنی از جسم خود را  و همکاران

در  .(21)شود یاز بدن م یتیدهد و موجب احساس نارضاکاهش می

درصد از دختران هفده ساله به الغری  80تا  Kaneko 03مطالعه 

تمایل شدید داشته و در مورد شکل و وزن خود بسیار نگران بودند و 

تعداد قابل توجهی علی رغم اینکه نسبت به سن و قد خود کم وزن 

های مربوط . در مورد یافته(25)بودند، اما دوست داشتند الغرتر باشند 

ر بدن د یل ظاهرکبه سن و قد افراد مورد مطالعه، با توجه به اینکه ش

ن قسمت از یدارد و بدن هر فرد نخست یادیت زیاهم یتعامالت اجتماع

گران قابل یتوسط د یاجتماع یه هنگام برخوردهاکت اوست یشخص

رد، کسه یگر افراد مقایتوان آن را با دیم یمشاهده است و اینکه به راحت

ا هاز نیست، این یافتهیبه جز مشاهدة صرف ن یار ابزارکن یا یو برا

بدن در اثر مقایسه  یت ظاهریوضع زنان به یمشغولمبیّن دلتواند می

شاخص توده بدن خود با دیگران، باشد. مطالعات مختلف نیز نشانگر 

زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن است  یزاحساسیت باال و آسیب

 یبرا یاجتماع ی. مطالعه ضیغمی محمدی نشان داد فشارها(20, 44)

ا آنان ر یتی، نارضاییبایز یارهایدن به معیزنان و رس یاندام یکبار

های . در مورد یافته(41)ش داده است یخود افزا یت بدنینسبت به وضع

با توجه عالوه بر موارد و دالیل یاد شده و مجرد  متأهلمربوط به زنان 

 متأهلاجتماعی در مورد ظاهر و زیبایی روی زنان ممکن است  یفشارها

بتواند در  هاآنبودن و مقایسه شدن زنان با دیگران از سوی همسران 

 بگذارد یرأثتسطح باالیی بر رضایت از تصویر بدنی این افراد 

 نتیجه گیری

دو گروه فعال و  داریمعننتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت 

غیرفعال در میزان رضایت از تصویر بدنی با برتریت نمرات در گروه فعال 

. برتریت و باال بودن نمرات تصویر بدنی در گروه فعال ناشی از باشدیم

انجام شده در این  که باتوجه به بررسی باشدیمعاملی به جز شانس 

ر تواند منجر به تصویبیان نمود که مشارکت ورزشی می توانیمپژوهش 

ذهنی مثبت و کاهش نارضایتی از تصویر بدنی در فرد شود و این نشان 

مثبت و انکار ناپذیر فعالیت ورزشی بر سالمت جسمی و  یرتأثدهنده 

نندگان در روانی افراد جامعه است. با توجه به تعداد محدود شرکت ک

 نتایج را ممکن است مخدوش نماید. این پژوهش تعمیم پذیری

رضایت از تصویر بدنی  ورزشی برای داشتن هاییتفعالمشارکت در 

 .شودیمپیشنهاد 

 سپاسگزاری

پریسا ابراهیمیان به  این مقاله از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

به دین  شده است.دکتر مهتا اسکندر نژاد استخراج خانم راهنمایی 

اند مطالعه همکاری نموده وسیله از همه شرکت کنندگان که در انجام

 .گرددیمقدردانی 
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