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Abstract 
The purpose of this study was to assess the ideal and perceived 
body image in different age groups of women by considering 
body image flexibility. 345 women in Khorasan, Semnan and 
Alborz provinces participated in this research. Ideal body image 
and perceived body image were measured using a silhouette of 
body figures representing in 10 categories. Actual body was 
measured through body mass index (BMI). Also, body image 
flexibility was measured by Sandoz et al (2013) questionnaire. 
Results showed that the choice women’s ideal body is far from 
the reality and their current condition. In perception of their 
own body, more intense in selecting the ideal body, women do 
not function properly. Also age and weight has partially 
affected the choice of the ideal profile. Almost all women chose 
a slimmer profile than their perceived body as an ideal body. In 
all three variables, "actual body", "perceived body" and "ideal 
body", there were significant differences between younger and 
older ages. Body image flexibility is a significant predictor of the 
ideal body image, and women with more flexible body image 
choose a closer body image to reality. Create positive flexibility 
of body image and a realistic choice of the ideal body helps 
women of different age groups to choose their appropriate 
exercise approaches. 
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Extended Abstract  
Abstract 
Many women avoid regular physical 
activity although they are well aware of 
its benefits. Therefore, the question  
arises how they interpret current 
messages about ideal and healthy body 
(Pfister, With-Nielsen and Lenneis, 
2017). Researchers also say that 
women's perceptions of the body may 
be altered by the repeated display of 
"thin-body ideal” (Glauert, Rhodes, 
Byrne and Grammer, 2009). Many 
studies have shown that despite being 
normal or underweight, many women 
find themselves overweight (Stock, 
Kücük, Miseviciene, Petkeviciene and 
Krämer, 2004; Wardle, Haase, and 
Steptoe, 2006). Moreover, this 
misconception is generalized to the 
body of others so that those women 
perceive "weight loss" as "normal 
weight” and normal weight as 
"overweight” (Ahern, Bennet and 
Hetherington, 2008). One of the factors 
associated with body dissatisfaction 
and misunderstanding is "body image 
flexibility", accepting the current shape 
of the body. People with higher body 
image flexibility are less likely to engage 
in a wide range of behaviors and traits 
such as comparison, weight loss, 
overeating and dieting (Tan et al., 
2019). The aim of this study was to 
assess the ideal and perceived body 
image in different female age groups 
considering the role of body image 
flexibility . 

Materials and Methods 
 Women in Khorasan, Semnan and 
Alborz provinces participated in the 
present study. Four age groups were 

considered based on Payne and Isaacs 
(2005) of adolescence (10-18 years old), 
youth (18-30 years old), early 
adulthood (30-40 years old) and middle 
age (≥40 years). Sampling was 
considered as random stratification 
(age classes) and sample size was 384 
according to Cochran's formula. 
Sampling was performed in proportion 
to the population distribution of each 
selected city. Finally, 345 people 
completed the scale correctly. Ideal and 
perceived body image was measured 
using a silhouette of body figures 
(Stunkard, Sorenson and Schulsinger, 
1983) representing in 10 categories 
from the thinnest to the fattest, 
respectively. They were asked to 
answer two questions: 1) Which profile 
shows your body?, and 2) Which profile 
do you like as the ideal body? Each of 
these participants chose one of the 1-
10 profiles once for the real body and 
once for the ideal body. Actual body 
weight was measured through body 
mass index (BMI). Moreover, body 
image flexibility was measured using 
Sandoz, Wilson, Merwin and Kate 
Kellum (2013) questionnaire.  Sandors 
et al. (2013) confirmed the validity of 
the structure of this questionnaire as 
well as in Iran, Izadi Karimi and Rahimi 
(2013) confirmed the construct validity 
and convergent validity of this 
questionnaire. Cronbach's alpha 
coefficient was 0.88. The minimum 
score in this questionnaire is 12 and the 
maximum score is 84. Higher scores in 
this questionnaire indicate lower body 
image flexibility. Multivariate analysis 
of variance was used in order to 
compare the body image variables of 
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the ideal, perceived and actual body 
between different female age groups. 
Spearman's rank correlation test was 
also used to examine the relationship 
between the research variables. 

Findings 

Almost all women chose the body to be 
slimmer than their perceived body as an 
ideal body. In all three variables, "actual 
body", "perceived body" and "ideal 
body", there were significant 
differences between younger and older 
ages. There was a strong positive and 
significant relation between the actual 
and perceived body image (0.779), and 
no strong enough relationship was 
found between actual and ideal body 
(0.394). According to the effect size 
index, about 60% of the variance of the 
perceived body was explained based on 
the actual body.  In fact, the changes of 
the actual and perceived body variables 
had only 60% overlap. In addition, 40% 
of people's perceptions of their bodies 
were due to factors other than body 
mass index. These factors could be 
environmental factors including the 
media as well as the prevalence of 
overweight and obesity in society and 
especially among acquaintances. 
However, in the relationship between 
the actual and ideal body, only about 
16% of what people think of as their 
ideal body was explained by their actual 
body. In fact, about 84% of decisions 
about the ideal body were due to the 
factors other than body mass index. 
These results are important to know 
accurate perception of the body based 
on the current physical condition since 
it is very important in the management 
and prevention of the obesity. The 

relationship between actual and ideal 
body was different in all groups, but this 
difference was significantly lower in 
young age than in other age groups 
)0.15(. This means that young girls who 
are mostly students and enter the social 
service arena are less likely to choose 
their ideal body based on the actual 
body. Of course, this choice is more 
influenced by psychological, social and 
environmental issues. The strong 
negative relationship between body 
image flexibility and ideal body 
indicated that women with higher body 
image flexibility were likely to consider 
a more flexible body as an ideal. It 
would make training goals more 
rational an keep them away from 
useless comparisons in addition to 
inappropriate behaviors and physical 
activities. Besides, a strong negative 
relationship was found between body 
image flexibility and perceived body 
image, indicating that the women with 
stronger body flexibility probably 
considered more rational perceived 
body for themselves. Body image 
flexibility was a significant predictor of 
ideal body. Thus, there was a causal 
interpretation of the relationship 
between these two variables so that 
the choice of body type of women's 
ideal body was directly affected by their 
body image flexibility. Psychological 
interventions should be performed to 
improve their view and enhance 
flexibility of their body image. The 
flexibility of the body image of adults 
and middle-aged women was 
significantly better than that of the 
adolescents. Hence, as women get 
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older, they look at their body more 
flexibility and less rigidity. 

Conclusion 
Women’s ideal body is far from the 
reality and their current condition. In 
the women's perception of their own 
body, if they are under a lot of pressure 
to choose the ideal body, they will not 
function properly. Furthermore, age 
and weight partially affect the choice of 
the ideal profile. In this regard, 
manipulated norms influence on the 
understanding of the ideal body size. 
Depending on how people perceive  

their body weight, a person's behaviors 
to prevent or manage obesity may vary. 
Therefore, more or less estimates 
related to the body should be 
considered under such circumstances 
unless planning to achieve the ideal 
body is probably successful. The results 
of the ongoing study could suggest 
hypotheses about how women feel 
about their bodies. Creating positive 
flexibility of the body image and a 
realistic choice of the ideal body help 
different female age groups to choose 
their appropriate exercise approaches. 
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 مقالة پژوهشی

پذیری انعطافهای مختلف سنی زنان بر اساس آل ردهبینی تصویر بدن ایدهپیش

 ر بدنییتصو
 

 2حسام رمضان زاده و ،1عرب نرمی بیتا

 

 ورزشی، مدیریت استادیار؛ استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، دامغان، ایران. 1
 مسئول(نویسندۀ ) ایران نیشابور، نیشابور، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده

 علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، دامغان، ایراناستادیار گروه . 2
 

 چکیده
های سنی مختلف رده در آلدهیا ادراک شده و بدن ریتصو بررسیهدف این پژوهش، 

 علیارتباطی و این پژوهش از نوع  .بود تصویر بدنی پذیریانعطاف و مطالعه نقش زنان
های خراسان، سمنان و البرز در این پژوهش ستانانفر از زنان در  345 بود و ایمقایسه

تصویری  مقیاسبر اساس  تصویر بدن ادراک شده آل وایده تصویر بدن. مشارکت کردند
دن شاخص توده ب محاسبه و بدن واقعی از طریق (1983) استانکارد و همکاران

 پذیریانعطاف نامهپرسشاز طریق  تصویر بدنی پذیریهمچنین انعطاف گیری شد.اندازه
در  نشان دادنتایج پژوهش  گیری شد.( اندازه2013ساندوز و همکاران ) تصویر بدنی

فاصله دارد. زنان در  آنهاآل زنان با واقعیت و شرایط کنونی حال حاضر انتخاب بدن ایده
صحیح بدن خود و با شدت بیشتر در ادراک صحیح بدن ایده ال خود درست  ادراک

، با بوده است گذار تأثیرآل خاب نمایه ایدهاثر سن و وزن تا حدی در انتکنند. عمل نمی
آل همه زنان بدن الغرتر از بدن ادراک شده خود را به عنوان بدن ایده تقریباًاین وجود، 

-در دوره "آلبدن ایده"و  "شدهبدن ادراک"، "بدن واقعی"سه متغیر  .اندانتخاب کرده
های بزرگسالی و میانسالی دارد. داری با دورهاهای سنی نوجوانی و جوانی تفاوت معن

آل است و افراد تصویر بدن ایده معناداربینی کننده ، پیشتصویر بدنی پذیریانعطاف
 پذیری مثبت ازایجاد انعطاف .کنندرا انتخاب می تریبینانهواقعآل ، بدن ایدهترمنعطف

سنی مختلف کمک های آل واقع بینانه به زنان گروهو انتخاب بدن ایده تصویر بدنی
  خود را انتخاب نمایند. کند تا رویکردهای تمرینی متناسبمی

 

 مقدمه 
بدن زنان همواره به عنوان بعد اساسی در پیوند با هویت 

 گذاری در خانه، درشود. این نشانهمیگذاری زنانه نشانه

  

ای در محیط کار، تحصیل و ... به گونه اماکن عمومی،
موقعیت، سبک زندگی، پایگاه طبقاتی و  است که

اجتماعی، فرهنگ، سلیقه و ذائقه افراد با آن به معرض 
های شود. لذا بدن واجد نشانهنمایش گذاشته می

ابایی و دشتی، اجتماعی بسیاری است )یزدخواستی، ب
به عنوان یک  فرهنگی-نظریه اجتماعی .(2012
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های های فرهنگی بر ارزشارزش تأثیررویکرد مهم، 
اساسی در این  مسئلهدهد؛ فردی را مورد نظر قرار می

نظریه این است که افراد خود را چگونه درک کرده و 
های چگونه به وسیله دیگران که متاثر از ارزش

به یکی از  مسئلهشوند. این فرهنگی هستند، درک می
تصویر  کند کهاشاره می متغیرهای مهم مرتبط با بدن،

یک سازه چند بعدی  تصویر بدنی شود.نامیده می1بدنی
و بازخورد  جزای ادراکی، نگرشی، رفتاریو شامل ا

بینی کننده پیشو به عنوان  از بدن فرد است جامعه
 عملافراد  مند عادات تغذیه ای و مدیریت وزننیرو
در ارتباط  .(2012، 2)مورف، آکینپلو و انکوانوو  کندمی

این  فرهنگی–اجتماعی، فرض نظریه تصویر بدنی با
به صورت  ،های فرهنگیآلاست که افراد بر حسب ایده

جامعه  ،طبق این نظریه شوند.حاضر میدر جامعه جذاب 
های فیزیکی را که با ارزش هستند، برخی از ویژگی

کند که پیامدهایی از مجسم شدن یا نشدن دیکته می
آید. جامعه همچنین ها به وجود میویژگی آن

های فیزیکی خاصی را بر حسب جنسیت مطرح ویژگی
کند؛ برای مثال، الغری مربوط به زنانگی و می

، 3)پیترسون استضالنی بودن مربوط به مردانگی ع
فرهنگی به مسئله زیبایی، -رویکرد اجتماعی. (2007

های را به فرهنگ در ایجاد و اجرای آرمان نقش مهمی
)تاالمایان، اسپرینگر، کلدر،  دهدبدن اختصاص می

های آلفرهنگ ایده لذا هر. (2006، 4گروسپه و جوی
توسعه در آن جامعه اجتماعی ظاهر انسان را  خاص

های فرهنگی از طریق کانال هاآلایده دهد؛ اینمی
؛ گردندمی نهادینهشوند و سپس توسط افراد منتقل می

بستگی به این دارد که افراد  بدنیا نارضایتی از رضایت 

                                                           
1. Body Image 

2. Maruf, Akinpelu and Nwankwo 

3. Peterson 

4. Talamayan, Springer, Kelder, 

Gorospe and Joye  

5. Neagu 

این تجربه  پاسخ دهند یا نه.فرهنگی به این الزامات 
فرهنگی است که  بدن به عنوان ساختار اجتماعی و

های بیولوژیکی بدن و رضایت ویژگیاختالف بین 
این . در (2015، 5)نئوگو دهدتوضیح میرا  آنهانسبت به 

 بدنی شناسی ورزشی، اضطرابروانحیطه رابطه در 
نوعی اضطراب که در نتیجه تصور یا وجود ) اجتماعی

یا هیکل یک نفر به وجود  ارزیابی بین افراد درباره جثه
)هارت، لیری و  مورد مطالعه قرار گرفته استآید( می

اند ادراک از تحقیقات نشان داده (.1989، 6ریجسکی
های زیادی با ادراکاضطراب بدنی اجتماعی تا اندازه 

جذابیت یا ظاهر بدن در نوجوانان، به خصوص در زنان 
، 8؛ اسمیت2003، 7)کروکر و همکاران مرتبط است

اجتماعی و  نظریترین رویکرد برجسته. (2004
شناسی مرتبط آسیب فرهنگی ایجاد نارضایتی از بدن و

یک مدل سه بعدی است که شامل سه  با مواد غذایی،
های منبع مستقیم نفوذ )خانواده، همساالن، رسانه

بین المللی  شاملات تأثیرجمعی( و دو مکانیزم این 
ی اجتماعی فرآیندهای مقایسهو  شدن ظاهر اجتماعی
)وان دن برگ، تامپسون،  است در مورد ظاهر بدن

بنابراین  (.2002، 9براندون و کوورت-اوبرمسکی
های سازی آرمانرونینارضایتی از بدن که در نتیجه د

اما لزوما  هها شدآرمانثبت باعث  استتناسب اندام 
منجر به پذیرش و نگهداری یک شیوه زندگی فعال 

و  تمریناز  یاز زنان جوان حت یاریسب. ه استنشد
کنند گیری میکنارهخود  ینوجوان یهاورزش در سال

 یهاهیدر مورد توص یعات خوباطال آنهاهر چند 
بنابراین این دارند.  یبدنتیفعال یایو مزا یبهداشت
و استفاده از  ریچگونه تفس آنهاکه مطرح است  مسئله

6. Hart, Leary and Rejeski 

7. Crocker et al 

8. Smith 

9. Van den Berg, Thompson, 

Obremski-Brandon and Coovert 
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 یزندگ وهیش های بدن وآرمان در مورد یجار یهاامیپ
نیلسن و -)پفیستر، وایت ندکنیم ریو فعال را تفس مسال

های جدید تناسب اندام، شیوه جیترو .(2017، 1لینیس
ر بدن را به منزله امری از پیش مقرر به موضوعی یتصو

قابل واکاوی مبدل کرده است. سیالیت در ایده و تصور 
در فرم و  تأمل که بدن در نزد زنان موجب شده است

روزمره این دسته به بدن به بخشی از زندگی  دهیشکل
آل کوچک اندازه بدنی ایده با وجود از زنان مبدل شود.

گزارش کردند  محققانو اندازه بدن کنونی بیش برآورد، 
الی  1976درصد ) 5از  انشیوع چاقی در میان نوجوان

( افزایش پیدا 2008الی  2007درصد ) 1/18( به 1980
به علت  (2012، 2)فریار، کارول و اوگدن کرده است

افزایش شیوع چاقی بسیار مهم است که بررسی کنیم 
آل در زنان چگونه است ادراکات بدن کنونی و بدن ایده

وجود و به چه میزان از یکدیگر فاصله دارد؟ این احتمال 
زنان  نادرست تأکیددارد با افزایش توجه به بدن زنان و 

ر د به الغری، ادراک زنان از نرمال بودن تغییر کند.
بار و الغری سمبل جوامع غربی چاقی برای زنان خفت

 شایستگی، موفقیت، اراده، قدرت و جذابیت جنسی است
هایی اگر چه پژوهش. (2000، 3)استانهوپ و النکاستر

زنان  تصویر بدنی های غربی بررسانه تأثیربه بررسی 
)محمدپور، پورمحمد، علیزاده اقدم  انددر ایران پرداخته

بدن اما در مطالعات دیگری (، 2014زاده، و عباس
شود. ایده آل به جوامع شرقی نسبت داده می -الغر

جوامع شرقی را در خود  "آلایده -الغر"زنی که ایده 
 واره شناختی مرتبط بانهادینه کرده است، یک طرح

 الغری و ارتباط آن با نگرش مثبت را در خود ایجاد
  

                                                           
1. Pfister, With-Nielsen and Lenneis 
2. Fryar, Carroll, & Ogden 
3. Stanhope and Lancaster 
4. Cash and Pruzinsky 
5. Ahern, Bennet, & Hetherington 
6. Glauert, Rhodes, Byrne and 

Grammer 

  واره. این طرح(2002، 4کند )کش و پروزینسکیمی
ارضایتی بدنی مرتبط شناختی با اختالالت خوردن و ن

. نارضایتی (2008، 5)آهرن، بنت و هترینگتون است
بدنی یک پدیده بسیار شایع در میان زنان جوامع شرقی 

ها پیش، نارضایتی بدنی را در است که محققان مدت
 "نارضایتی هنجاری"میان زنان به عنوان یک 

 پژوهشگران همچنین بیان کردنداند. شناسایی کرده
ن از بدن ممکن است به وسیله نمایش مکرر ادراکات زنا

)گالئرت،  دچار تغییر شود "آلایده -بدن الغر"
تحقیقات بسیاری  .(2009، 6روهدس، بیرنه و گرامر

اند با وجود نرمال بودن یا پایین بودن وزن، نشان داده
 بسیاری از زنان خودشان را دارای اضافه وزن ادراک

)استوک، کوکوک، میسویسینه، پیتکویسینه و  کنندمی
 ؛ واردل، هاسه2004، 8؛ آنستین و گرینکو2004، 7کرامر

این ادراک نادرست به بدن دیگران  (.2006، 9و استپتو
که زنان، الغری را به تا جایی شود. نیز تعمیم داده می

اضافه "و وزن نرمال را به عنوان  "وزن نرمال"عنوان 
در . (2008)آهرن و همکاران،  گیرنددر نظر می "وزن

بدن  زیشده بر درک سا یدستکار یهانورم این رابطه
 یدستکار یبدن یهانورم بررسیگذارند؛  تأثیر آلدهیا

زنان در گروه نورم نشان داد  مختلف یهادر گروهشده 
نسبت به گروه نورم  یآل الغرتردهیبدن ا ،الغرتر

در گروه با  مردان نیهمچنتر را انتخاب کردند. نیسنگ
نسبت به  یتریآل عضالندهیتر، بدن اینورم عضالن

 )میلس،  را انتخاب کردند یمردان با نورم کمتر عضالن
 یقابل توجه یهااگر چه پژوهش(. 2012، 10جاد و کی
بدن انجام شده است  تیریمد ات چاقی و یابا موضوع

 کیآل در جامعه زنان به عنوان دهیاما موضوع بدن ا

7. Stock, Kücük, Miseviciene, 

Petkeviciene and Krämer 

8. Anstine adn Grinenko 

9. Wardle, Haase and Steptoe 
10. Mills, Jadd and Key 
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در  در نظر گرفته نشده است؛ یموضوع پژوهش جد
-یموضوع بررس زین یمختلف سن یهاردهاین رابطه 

پژوهش به  نیدر ا بدن نبوده است. تیریحوزه مد یها
زنان  یمختلف سن یهادر رده آلدهیبدن ا یبررس

و بدن ادراک  آلدهیبدن ا موضوع پرداخته شده است.
 یهازهیانگ هیتواند در توجیدو م نیا نیو فاصله ب شده
و  بدنیفعالیتاجتناب از  ،مدت و بلندمدتکوتاه ینیتمر

، فهم باشد تأملقابل  یفرد یبهداشت یهامراقبت
آل و بدن درک شده با بدن واقعی ارتباط بین بدن ایده

اکتور مهم در سناریوی به عنوان یک ف تواندنیز می
گذار  تأثیر شناختی تمرینتئوری های روانبسیاری از 

تواند به عنوان میو مداخله کننده باشد. این موضوع، 
شناسی مهم در زمینه روان مباحث قابل توجهیکی از 
ای است شناسی تمرین حیطهروان. مطرح شودتمرین 

های که به مطالعه اثر فعالیت بدنی بر ویژگی
شناختی در روانهای شناختی افراد و نقش ویژگیروان

)وینرگ و  پردازداشتغال به فعالیت بدنی و تمرین می
های بین . این احتمال وجود دارد که تفاوت(2019، 1گلد

 پذیریآل و نیز انعطافشده و بدن ایدهبدن ادراک
-تواند کیفیت مشارکت زنان در فعالیتمی تصویر بدنی

پژوهش  نیا عالوه بر این بدنی را دستخوش تغییر کند؛
را آل و بدن ادراک شده موضوع بدن ایدهبر آن است تا 

و  هیاول ی، جوان، بزرگسالنوجوان یسن یهادر رده
 به نگرش یابیدستو با  کند یبه بعد بررس یانسالیم

را  متغیر 3بین این ارتباط  زنان های مختلف سنیگروه
نشان داده است یکی از عواملی  تحقیقات. نمایدتبیین 

؛ درضایتی و درک نادرست از بدن ارتباط داراکه با ن
)تان و  است ذهنی از بدن انعطاف پذیری تصویر

؛ کلی، 2018 ،3راجرز، وبب و جعفری ؛ 2019، 2همکاران

                                                           
1  . Weinberg and Gould 

2. Tan et al 

3  . Rogers,Web & Jafari 

4  . Kelly, Vimalakanthan& Miller 

که به معنای پذیرش شکل ( 2014، 4ویملکانتن و میلر
انعطاف پذیری  یکه دارا یافراد است.فعلی بدن 

 فیط ریکمتر درگ دباالتر هستن ذهنی از بدن تصویر
 سهیاز جمله مقا خصوصیاتی از قبیلاز رفتارها و  یعیوس

 میو رژ ی، پرخور الغری اقدام بهبه سمت باال،  یظاهر
های ژوهشپ .(2019تان و همکاران، ) هستند گرفتن

تصویر  پذیریاند افراد از نظر انعطافمختلف نشان داده
)ساندوز، ویلسون،  با یکدیگر متفاوت هستند بدنی

پذیری . افراد با انعطاف(2013، 5مروین و کاته کلوم
باالتر، توانایی باالتری برای قبول شرایط فعلی خود 

و تمایل به تجربه احساسات، افکار و عقاید در  رنددا
بدون تالش برای تغییر شدت و فراوانی  مورد بدن خود
به دنبال اقدامات  آنهادارند. همچنین را این تجارب 

در مقابل افراد های زندگی هستند. در سایر حوزه مؤثر
پایین، به جای پذیرش،  تصویر بدنی پذیریبا انعطاف

ت )کنترل شدید( و الگوهای الگوهای شناختی سخ
ساز رفتاری سخت )اجتناب( را به عنوان فرایند مشکل

کنند وضعیت فعلی را با هر در نظر گرفته و تالش می
های صورت گرفته در اکثر پژوهشقیمتی تغییر دهند. 

، نقش این متغیر را تصویر بدنی پذیریخصوص انعطاف
اند. پلیزر، والر در کنترل اختالالت خوردن بررسی کرده

 تصویر بدنی پذیری( نشان دادند انعطاف2018) 6و وید
بینی کننده اختالل خوردن کمتر است. پیشباالتر 
بنسون و -ن لی، اسمیت، توهیگ، لنسگراوهمچنی
 تصویر بدنی پذیرینشان دادند انعطاف( 2017) 7روبرتز

با خطر اختالالت خوردن، کیفیت زندگی و سالمت 
های دیگر مرتبط است. برخی از پژوهشذهنی عمومی 

و شاخص توده  تصویر بدنی پذیریارتباط بین انعطاف

5. Sandoz, Wilson, Merwin and Kate 

Kellum 

6. Pellizer, Waller and Wade 

7. Lee, Smith, Twohig, Lensegrav-

Benson and Roberts 
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 1آجیباد و روبینسون-وب، بوتلراند. بدن را بررسی کرده
این موضوع را  (2007) 2و لیری و همکاران (2014)

 تصویر بدنی پذیریبررسی و مشاهده کردند بین انعطاف
ی وجود دارد معنادارو شاخص توده بدن، ارتباط منفی 

بینی کننده و شاخص توده بدن و اندازه بدن، پیش
همچنین هستند.  تصویر بدنی پذیریانعطاف معنادار

-( نشان دادند انعطاف2015) 3بارسالو و تیلکا-وب، وود
ارتباط بین عدم رضایت بدنی و بر  تصویر بدنی پذیری

تیمکو، جواراسیو، . تاثیرگذار است 4بدنی ارزشمندی
( نیز متوجه شدند، 2014) 5مارتین، فاهرتی و کالودنر

افرادی که قصد کاهش  تصویر بدنی پذیریانعطاف
وزن از طریق رژیم غذایی دارند، کمتر از کسانی است 

نند یا ککه از رژیم غذایی جهت حفظ وزن استفاده می
-با وجود نقش با اهمیت انعطاف .رژیم غذایی ندارند

در رضایت یا عدم رضایت از بدن،  تصویر بدنی پذیری
تا کنون ارتباط آن با ادراکات افراد از بدن خود و نیز 

آل مورد مطالعه قرار نگرفته است. تیپ بدنی ایده
آیا این احتمال  بنابراین این پرسش مطرح است که

ذهنی از  انعطاف پذیری تصویروجود دارد که زنانی که 
تری آل منطقیباالتری دارند، تصویر بدن ایده بدن

تری از بدن منطقیو یا درک  برای خود انتخاب کنند؟
همچنین تا کنون )بدن ادراک شده( دارند یا خیر؟  خود

نقش سن در ارتباط بین این متغیر و متغیرهای مهم 
آل مورد بررسی قرار نگرفته شده و بدن ایدهبدن ادراک

هدف دیگر این مطالعه بررسی ارتباط بین است. 
و شاخص توده بدن )بدن  تصویر بدنی پذیریانعطاف

بینی بدن آل و پیششده و بدن ایدهواقعی(، بدن ادراک
 است. تصویر بدنی پذیریآل افراد بر اساس انعطافایده

 

                                                           
1. Webb, Butler-Ajibade and Robinson 

2  .  Leary et al 

3. Webb, Wood-Barcalow and Tylka 

4. Body Appreciation 

 شناسی پژوهشروش
 های پژوهشنمونه

 درهای سنی مختلف زنان رده این پژوهش بر روی
مشهد، نیشابور، سبزوار، شاهرود،  منتخب هایشهر

به  گیرینمونه روش .انجام شدسمنان، دامغان و کرج 
و حجم نمونه ( طبقات سنی) تصادفیای طبقهصورت 

نفر در نظر گرفته شد.  384 6کوکران فرمولبر اساس 
گیری متناسب با توزیع جمعیت هر یک از نمونه

نفر،  384در مجموع از  شهرهای منتخب انجام گرفت.
 1جدول  .نفر مقیاس را به درستی تکمیل کردند 345

نمونه انتخابی آن را نسبت توزیع جمعیتی هر استان و 
 دهد.نشان می

 گیریابزار اندازه
، بدن ادراک شدهآل و ایده تصویر بدنی منظور بررسیبه 

بر اساس مقیاس  که تصویر بدنی مقیاسیک 
طراحی شده  (1983) 7سورنسن و شلسینگراستانکارد، 

، بدنی هاینمایهدر این مقیاس  استفاده گردید. است،
نمایه( به  10) ترین نمایهب از الغرترین تا چاقبه ترتی

شد تا به دو و از آنها درخواست  افراد نشان داده شد
ا را نشان کدام نمایه بدن شمپاسخ دهند؛  سئوال

آل دوست عنوان بدن ایده را به و کدام نمایهدهد؟ می
 1نمایه های یکی از کنندگان یک از شرکت هردارید؟ 

بار برای بدن بار برای بدن واقعی و یکرا یک 10تا 
بدنی س تصویرمقیا 1آل انتخاب کردند. در شکل ایده

. این مقیاس در تحقیقات نشان داده شده است
، لیما، داماسکنوو ( 2017)8،کول، پیچ،پونز و توربیبلونی

5. Timko, Juarascio, Martin, Faherty 

and Kalodner  

6. Cochran 

 Stunkard, Sorenson and Schulsinger 7. 

8. Bibiloni, Coll, Pich, Pons and Tur 
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مورد استفاده قرار  (2005) 1نویس ماکدو، ویانا، ویانا و
 گرفته است.

 

 
 توزیع جمعیتی و نسبت نمونه گیری شهرها -1جدول 

 کرج مشهد سبزوار نیشابور شاهرود دامغان سمنان شهر
 1592492 3001184 243700 264375 150129 59106 185129 جمعیت

 110 209 17 19 11 5 13 سهم نمونه

 

 
 

وزن به ) BMI از فرمول ،بدن واقعیبرای تعیین نمره 
. استفاده گردید (کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر

چاقی بر اساس اضافه وزن و  معیارهای تعیین
در  30و  25 های منطبق با حدود مرزیصدک

، 2) وانگ و وانگ شدندبزرگساالن در نظر گرفته 
تقسیم بندی سنی های سنی بر اساس رده. ( (2002

( در چهار دوره سنی نوجوانی 2005) 3پاینه و ایساکس
سالگی(،  30الی  18سالگی(، جوانی ) 18الی  10)

به بعد  بزرگسالیسالگی( و  40الی  30بزرگسالی اولیه )
 شدند. سال به باال( تعریف  40) 

 تصویر بدنی پذیریانعطاف
از  تصویر بدنی پذیریبه منظور سنجش انعطاف

( 2013ی ساندورز و همکارن )سئوال 12 نامهپرسش
بندی لیکرت دارای درجه نامهپرسشاستفاده شد. این 

 تا  "صحت ندارد اصالً"ارزشی است با پیوستاری از  7

                                                           
1. Damasceno, Lima, Macedo Vianna, 

Vianna and Novaes 

. ساندورز و همکاران است "همیشه صحت دارد"
را در اجرای  نامهپرسش( پایایی بازآزمایی این 2013)

گزارش کردند. همچنین  68/0و در اجرای دوم  8/0اول 
 93/0را نیز  نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ این 

را مورد  نامهپرسشروایی سازه این  آنهاگزارش نمودند. 
کریمی و رحیمی قرار دادند. در ایران ایزدی  تأیید

 87/0( در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را 2013)
روایی سازه و روایی  آنهاش نمودند. همچنین گزار

در . قرار دادند تأییدرا مورد  نامهپرسشهمگرای این 
از طریق محاسبه  نامهپرسشپژوهش حاضر، پایایی 

برای  88/0ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. مقدار 
ضریب آلفای کرونباخ نشان دهنده پایایی خوب این 

و  12 نامهپرسشن حداقل نمره در ای است. نامهپرسش
 نامهپرسشنمرات باالتر در این است.  84حداکثر نمره 

 تر است. پایین تصویر بدنی پذیریدهنده انعطافنشان

2. Wang and Wang 

3.  Payne and Isaacs 

1       2     3       4        5         6        7         8          9         10 
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 تحلیل آماری

آل، بدن تصویر بدن ایدهبه منظور مقایسه متغیرهای 
های مختلف سنی از بین رده ادراک شده و بدن واقعی

استفاده شد. آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره 
برای بررسی ارتباط بین  نیزای اسپیرمن همبستگی رتبه

 متغیرهای پژوهش استفاده شد. 

 یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای  2جدول 

شده و بدن ادراک، بدن )بدن واقعی( شاخص توده بدن
 18الی  10) یسنی نوجوان دورهآل را در چهار ایده

سالگی(، بزرگسالی اولیه  30الی  18) ی، جوانسالگی(
سال به  40سالگی( و میانسالی به بعد ) 40الی  30)

 دهد.باال( نشان می
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در چهار رده سنی -2جدول 

 متغیر

 جوان نوجوان
بزرگسالی 

 اولیه

میانسالی به 

 بعد
 کل

  ±میانگین

 معیار انحراف

 ±میانگین

 یارانحراف مع

 ±میانگین

 یارانحراف مع

 ±میانگین

 یارانحراف مع

 ±میانگین

 یارانحراف مع
شاخص توده 

 بدن
97/4±50/23 75/3±98/22 71/3±55/26 97/5±87/27 23/5±39/25 

بدن ادراک 
 شده

75/1±16/3 53/1±64/2 86/1±94/3 04/2±38/4 93/1±61/3 

 23/2±995/0 42/2±027/1 55/2±04/1 2±904/0 93/1±859/0 بدن ایده آل
 پذیریانعطاف

 تصویر بدنی
57/1±52/5 63/1±1/5 47/1±82/4 52/1±27/4 61/1±94/4 

 

مقدار شاخص دهد نشان می 2طور که جدول همان
های در دوره آلبدن، بدن ادراک شده و بدن ایدهتوده 
در  جوان تا حدی به هم نزدیک است و نوجوان و سنی

لی و میانسالی افزایش یافته است. طبقات سنی بزرگسا
شود افراد در دوره نوجوانی طور که مشاهده میهمان

چه شاخص توده بدنی مشابه با دوره جوانی دارند  اگر
بدن ادراک شده باالتر و بدن ایده آل  شاخص اما

 4بدن واقعی )شاخص توده بدن( در  تری دارند.پایین
 . ترسیم و مقایسه شده است 1رده سنی در شکل 
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 بدن واقعی در رده های مختلف سنی -1شکل 

 
شود، بدن واقعی )بر شکل مالحظه میطور که در مانه

های سنی هاساس شاخص توده بدنی( در هر یک از رد
با توجه روند تغییرات بدن  به تفکیک بیان شده است.

بیشترین تعداد افراد . به افزایش سن قابل مالحظه است
گسالی و میانسالی چاق و اضافه وزن در دوره سنی بزر

دارای شاخص توده بدن طبیعی ن تعداد افراد بیشتری و
 . قرار دارندهای سنی نوجوانی و جوانی هدر رد

به  "بدن ادراک شده"نمودار ستونی  2 شکل در
نشان  های سنی مختلفدر دوره "بدن واقعی"تفکیک

ارزشی  10ها مربوط به مقیاس )ستون داده شده است.
. و هر ستون بیانگر یکی از مقادیر مقیاس استاست 

در هر کدام از چهار نمودار، رنگ های آبی، سبز، زرد و 
مربوط به بدن واقعی الغر، طبیعی، اضافه وزن و  قرمز
 ،شده استطور که در شکل نشان داده همان .استچاق 

است و  مؤثربدن واقعی در انتخاب بدن ادراک شده 
ده با شاخص توده بدن باالتر، نمایه ادراک ش زنان

افزایش رده  همچنین بااند. باالتری را انتخاب کرده
بدن ادراک شده افراد در نمایه باالتری قرار  ،سنی
گیرد. می
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بدن واقعی )شاخص توده بدن( در دوره های سنی نمودار ستونی بدن ادراک شده بر اساس  -2شکل 

 زنان مختلف

 

به  "آلبدن ایده"نمودار ستونی  (3) شکلهمچنین در  
های سنی مختلف نشان در دوره "بدن واقعی"تفکیک 

ارزشی  10ها مربوط به مقیاس )ستون داده شده است
 .از مقادیر مقیاس استاست و هر ستون بیانگر یکی 
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در هر کدام از چهار نمودار، رنگ های آبی، سبز، زرد و 
 مربوط به بدن واقعی الغر، طبیعی، اضافه  قرمز

 (. استوزن و چاق 

 
 

  

دوره های سنی مختلف آل بر اساس بدن واقعی )شاخص توده بدن( در نمودار ستونی بدن ایده -3شکل 

 زنان
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های منظور مقایسه متغیرهای پژوهش بین ردهبه 
 مختلف سنی از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

های مهم آن بررسی فرضقبل از اجرای آزمون، پیش
گردید. پس از بررسی و خارج کردن مقادیر پرت از 

ها، توزیع طبیعی تک متغیره با استفاده از آزمون داده
اسمیرنوف و توزیع طبیعی چند متغیره با -کولموگروف

شد. عالوه بر  تأییدضریب ماردیا بررسی و  استفاده از
کوواریانس -فرض تجانس ماتریس واریانساین پیش

شد  تأییدبررسی و  1با استفاده از آزمون ام باکس
(p>0.05.)  اثر گروه برای ترکیب خطی  نشان دادنتایج

، مقدار 773/0المبدای ویلکز = است ) معنادارمتغیرها 
ی = معنادارو مقدار  12، درجه آزادی = 621/7اف = 

های اثرات بین خروجی آزمون 3(. جدول 001/0
گروهی را برای هر کدام از متغیرها به طور جداگانه 

ددهنشان می

 
 آزمون اثرات بین گروهی -3جدول 

 متغیرها منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

آماره 

تحلیل 

 واریانس

 معناداری

 
های دوره

 سنی

 001/0 397/13 327/45 3 982/135 شدهبدن ادراک
 001/0 995/8 333/8 3 25 آلبدن ایده

 001/0 867/19 928/466 3 783/1400 شاخص توده بدن

 
 پذیریانعطاف

 تصویر بدنی
274/83 3 758/27 591/11 001/0 

 
شود اثر گروه در مشاهده می 3در جدول طور که همان

دهد در هر است و این نشان می معنادارتمام متغیرها 
 معنادارهای مختلف سنی تفاوت متغیر بین دوره چهار

سه  در نشان دادوجود دارد. نتیجه آزمون تعقیبی توکی 
بدن "و  "شدهبدن ادراک"، "بدنشاخص توده " متغیر
های سنی نوجوانی و جوانی تفاوت در دوره "آلایده

های بزرگسالی و میانسالی دارد. ی با دورهمعنادار
در متغیر  نشان دادهمچنین نتیجه آزمون تعقیبی توکی 

بین دوره نوجوانی و  "تصویر بدنی پذیریانعطاف"
ی به نفع معنادارمیانسالی تفاوت های بزرگسالی و دوره
میانسالی وجود دارد. بدین معنا  های بزرگسالی ودوره

های بزرگسالی و میانسالی، نسبت به که افراد در دوره
 تر هستند.بدن خود منعطف

                                                           
 

ای اسپیرمن را همبستگی رتبه آزمون خروجی 4جدول 
-برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش نشان می

های فارغ از دورهشود طور که مشاهده میهماندهد. 
ارتباط بین شاخص توده بدن )بدن واقعی( با بدن سنی، 
( مثبت و 394/0آل )( و بدن ایده779/0شده )ادراک
است. شدت همبستگی در ارتباط شاخص توده  معنادار

شده است. تر از بدن ادراکآل پایینبدن با بدن ایده
با بدن  تصویر بدنی پذیریانعطافهمچنین ارتباط بین 

منفی و آل و شاخص توده بدن شده، بدن ایدهادراک
افرادی که نسبت به بدن بدین معنا که است.  معنادار

آل شده و بدن ایدهتر هستند، بدن ادراکخود منعطف
در ادامه، . باالتری )بر اساس مقیاس استانکارد( داشتند

 های بین متغیرهای پژوهش در هر کدام از دوره ارتباط

1. Box's M 
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محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت سنی به طور مجزا
 

 خروجی آزمون همبستگی اسپیرمن -4جدول 

 بدن ایده آل بدن ادراک شده شاخص توده بدن 
 - - 1 بدن واقعی

 بدن ادراک شده
 ٭779/0

001/0 
1 - 

 بدن ایده آل
 ٭394/0

001/0 
 ٭523/0

001/0 
1 

 تصویر بدنی پذیریانعطاف
 ٭-335/0

004/0 
 ٭-513/0

001/0 
 ٭-558/0

001/0 

 
و بدن  ن واقعیبدارتباط بین  دهدنتایج نشان می

مشابه است.  شده در هر چهار دوره سنی تقریباًادراک
بین  ،آلو بدن ایده بدن واقعیارتباط بین  شدت اما

متفاوت است. به منظور بررسی  ،های سنیدوره
فیشر استفاده شد.  zی این تفاوت، از آزمون معنادار
و بدن  واقعی بدنشدت ارتباط بین  نشان دادنتایج 

ی کمتر از معنادارآل در دوره سنی جوانی به طور ایده
 سنی و دوره =p)005/0بزرگسالی اولیه )دوره سنی 
 است.  =p)040/0میانسالی )

 شدت نشان دادفیشر  zخروجی آزمون عالوه بر این 
 هایدر دورهآل شده و بدن ایدهارتباط بین بدن ادراک

 باالتری معناداربه طور  و بزرگسالی اولیه سنی نوجوانی

و  042/0ی به ترتیب معناداربود )مقدار از دوره جوانی 
همچنین در دوره بزرگسالی اولیه شدت ارتباط (. 002/0

ی معنادارآل به طور شده و بدن ایدهبین بدن ادراک
 .>p)05/0های سنی بود )از سایر دوره تربیش

شدت  نشان دادفیشر  zعالوه بر این، نتیجه آزمون 
و متغیرهای بدن  تصویر بدنی پذیریارتباط بین انعطاف

های نوجوانی و جوانی آل در دورهشده و بدن ایدهادراک
-های بزرگسالی و میاناز دوره تربیشی معناداربه طور 

 سالی بود.
آل بر اساس بینی بدن ایدهدر نهایت به منظور پیش

، از رگرسیون تصویر بدنی پذیریمتغیر انعطاف
چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. 

 
 پذیریآل بر اساس انعطافخروجی آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره تصویر بدن ایده -5جدول 

 تصویر بدنی

 میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
آماره تحلیل 

 واریانس
 معناداری

 001/0 1/155 167/106 1 167/106 رگرسیون
   684/0 343 743/243 باقی مانده

    344 910/340 کل

نشان داده شده است.  5خروجی این آزمون در جدول 
شود، مدل رگرسیونی تصویر طور که مشاهده میهمان

 معنادار تصویر بدنی پذیریآل بر اساس انعطافبدن ایده
است و با توجه به ضریب تعیین )مجذور ضریب 
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درصد از  30همبستگی( ارتباط بین دو متغیر، در حدود 
 پذیریآل، توسط انعطافتغییرات تصویر بدن ایده

 شود.تبیین می تصویر بدنی

 

 نتیجه گیریبحث و 
 هستند کهذار گ تأثیر تصویر بدنی بر یعوامل مختلف

خود در  دنیمثال: د)به عنوان  یحس یشامل ورود
سابقه نوسان و  ،یو اجتماع یفرهنگ ی(، هنجارهانهیآ

نسبت به وزن و شکل،  یوزن، نگرش فرد رییتغ
 یروان یشناسبیآس ،یو عاطف یشناخت یهاریمتغ
 (1،1994)سلید باشندمی یکیولوژیب یرهایتغو م یفرد

و اختالالت خوردن مشکالت  تصویر بدنی نارضایتی از
فراگیری در جوامع شرقی به ویژه برای زنان هستند. 

 افزایشبرای  مؤثر عاملیک  "آلایده-الغر"زن 
اند نارضایتی از بدن زنان است و تحقیقات نشان داده

یا وزن کمی بودند نرمال دارای وزن حتی زنانی که 
ادراک دارند، خودشان را به عنوان فرد دارای اضافه وزن 

نتایج مطالعه حاضر فرایند افزایش شاخص کنند. می
های دورهبدن را با افزایش سن به ویژه در  توده

به  این افزایشکند. می تأییدبزرگسالی و میانسالی 
آل نیز شده و بدن ایدهتری در بدن ادراکمیزان جزئی

د دارد، یعنی با افرایش سن و افزایش شاخص توده ووج
بدن ادراک (، افراد، عنوان یک فرآیند طبیعیه بدن )ب

کنند اما تری را انتخاب میآل سنگینشده و بدن ایده
 سرعت این افزایش متناسب با افزایش بدن واقعی

کلیه  دهد،نشان مینیست. نتایج  )شاخص توده بدن(
تر از بدن آلی الغرهای سنی بدن ایدهردههمه زنان در 

این ند. اهانتخاب کرد میانگین()بر اساس اک شده ادر
بدن که زنان  ست کهنی اایده آل بودن بدین معن -الغر

نسبت به بدن واقعی دارند  چاق تریدراک شده خیلی ا
کنند؛ چرا برآورد می بیشتر از حد واقعیخیلی خود را و 

های سنی ارتباط بین بدن واقعی و بدن که در تمام رده

                                                           
 

تر از ارتباط باالتر و قوی ادراک شده، تا حد قابل توجهی
دهد آل بود که نشان میبین بدن واقعی و بدن ایده

تر ن خود همواره به بدن واقعی نزدیکادراک زنان از بد
 دارد.بیشتری له آل فاصهر چند که با بدن ایده؛ است

 رغم این نزدیکی، بر اساس نتایج این پژوهش ارتباطبه 
و بدن ادراک شده در کل جامعه آماری بین بدن واقعی 

بر اساس شاخص  است. این بدین معنا است 8/0حدود 
درصد از واریانس بدن ادراک  60در حدود  اندازه اثر،

. در حقیقت شودبدن واقعی تبیین می شده به واسطه
 60شده تنها دو متغیر بدن واقعی و بدن ادراک تغییرات

درصد از ادراک افراد  40 واست درصد دارای همپوشانی 
از بدن خود به خاطر عواملی غیر از شاخص توده بدن 

محیطی، رسانه ها، تواند عوامل این عوامل می. است
میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در جامعه و به ویژه در 

و  بدن واقعیاما در ارتباط بین  میان آشنایان فرد باشد.
درصد از آنچه که افراد  16آل، تنها در حدود بدن ایده

گیرند بر اساس به عنوان بدن ایده آل خود در نظر می
 84ت در حدود . در حقیقشودتبیین میآنها بدن واقعی 

آل، به خاطر عواملی غیر درصد تصمیم برای بدن ایده
. این نتایج از این جهت حائز استاز شاخص توده بدن 

بر اساس  بدن دراک دقیق ازا بدانیم کهاهمیت هستند 
وضعیت بدنی واقعی، اهمیت باالیی در مدیریت و 

که افراد چگونه پیشگیری از چاقی دارد. بسته به این
کنند، رفتارهای فرد برای وزن بدن خود را ادراک می

جلوگیری از چاقی یا مدیریت آن ممکن است متفاوت 
باشد. اگر فردی در ادراک وزن خود دچار بیش برآورد 

رفتارهای کنترل وزن همچون رژیم و  شود، احتماالً
جلسات تمرینی یا مداخله دارویی را به کار خواهند برد. 
در این صورت، رفتارهای کنترل غیرضروری یا 

ی مضر است به رفتارهای کنترل وزنی که برای سالمت
در مقابل، یک نفر ممکن است کار گرفته خواهد شد؛ 

کند در خودش را دارای وزن نرمان یا کم وزن ادراک 

1. Slade  
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یا چاق است. این ممکن  و حالی که دارای اضافه وزن
است باعث شود فرد هیچ تالشی برای کنترل وزن 
سالمت از طریق تمرین یا رژیم غذایی نکند یا آن را 

؛ 1996، 1و دان )فلتز، پاریلو، چنیر به تعویق اندازد
 ،2نئومارک ستینر، وال، ایزنبرگ، استوری و هانان

وزن بدنی واقعی و  (2006و همکاران،؛ تاالمایان 2006
تواند متفاوت باشد. این بدین خاطر است ادراک شده می

بر مبنای مقایسه خود  که افراد ممکن است وزن خود را
با دیگر افراد جامعه یا با آنچه که جامعه به عنوان وزن 

 استاندارد معرفی کرده است ارزیابی کنند.
دهد افراد در دوره نوجوانی نشان می این پژوهش نتاج 

چه شاخص توده بدنی مشابه با دوره جوانی دارند  اگر
 الغرتریو بدن ایده آل  ترچاقاما بدن ادراک شده 

ها و ان این تفاوت را بر اساس ارزشتومی .دارند
پذیری بیشتر از الگوها تأثیرها، ، اولویتهای سنیمالک

ها توجیه کرد. شاید اختالف زیاد بین بدن و رسانه
فرد را از شروع به تالش  ،آلادراک شده و بدن ایده

آل باز دارد. زیرا فرد به علت به بدن ایدهبرای رسیدن 
 دست نیافتنیآن را امری دشوار و گاه  فاصله زیاد

ها ناهمسو پژوهش برخی ازبا  این نتیجهپندارد. می
چندین مطالعه، وزن و قد ادراک شده نوجوانان را  .است

اند که قعی مقایسه کرده و نشان دادهبا مقادیر وا
-از مقادیر واقعی برآورد می نوجوانان وزن خود را کمتر

الگار،  ؛2004 ،3)برنر، ایتون، لوری و مک مانوس کنند
کم برآورد ( 2005، 4اسمیث و مور-ربرتس، تیودور

کردن وزن بدن در میان زنان نوجوان دارای اضافه وزن 
 اگر( 2002، 5)وانگ، مونترو و پاپکین استتر متداول

 چه کم برآورد کردن اندازه بدن ممکن است به عنوان

                                                           
1. Felts, Parrillo, Chenier and Dunn 

2. Neumark-Sztainer, Wall, Eisenberg, 

Story and Hannan 

3. Brener, Eaton, Lowry and Mc Manus 

4   . Elgar, Roberts, Tudor-Smith and 

Moore 

عزت نفس به کار برده شود،  یک فاکتور حمایتی برای
نامناسب وزن نیز ممکن است خطر چاقی و ادراک اما 

های مزمن مرتبط با چاقی را در نوجوانان بیماری
افزایش دهد. نوجوانان هم با بدن مورد عالقه الغر و 
 هم چاق در پذیرش بدن واقعی خود دچار سختی هستند

نوجوانان  به عنوان مثال. (2011، 6)بارت و هافمن
 جاماییکایی دشواری در پذیرش بدن واقعی خود دارند

خودشان را به عنوان فرد دارای اضافه  یستندقادر ن و
رفتارهای کنترل وزن  وزن یا چاق تشخیص دهند.

 این از( بدن وزن از آنان ادراکات مبنای بر)وجوانان ن
 رفتارهای و عادات مبنای که است اهمیت حائز جهت
. (7،2017شین )می دهدمی شکل را بزرگسالی دوره

در دهد میکه نشان  داردشواهد کمی وجود همچنین 
جامعه نوجوانان شاخص توده بدن به طور معکوسی با 

)هسکیث، ویک و واترز  عزت نفس مرتبط است
طبق گزارش آمار جراحی پالستیک در سال  (8،2004

 19تا  13افراد ر میان در ایاالت متحده آمریکا، د 2013
زم آرایشی وجود دارد که لوا یپرونده هزار 220ساله، 
هزار نفر تهاجمی  64حداقل  جراحی و هزار156 از آن

نوجوانی به عنوان یک دوره  مین دلیلاست. به ه
در نظر  تصویر بدنی طر در پیدایش تغذیه وافزایش خ
بر تصویر بدن  مؤثر. بررسی عوامل شودگرفته می

ضعیف باید توسط سیاست گذاران در حوزه سالمت 
 عمومی به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد

 رابطهدهد عالوه بر این نتایج نشان می (2015، 9)نیاگو
 آلیده( و بدن ایشاخص توده بدن )بدن واقع متغیر دو
تفاوت در دوره  یناما ا داردتفاوت  هاگروه همه بیندر 
 هایدوره یرکمتر از سا یبه طور معنادار یجوان یسن

5   . Wang, Monteiro and Popkin  

6.Barrett and Huffman 

7. Mi Shin  

8. Hesketh, Wake and Waters 

9  .  Neagu 
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این بدین معنا است  .است 15/0 حدود در و است سنی
در دوران دانشجویی و ورود  که دختران جوان که عمدتاً

ال خود را های اجتماعی قرار دارند، بدن ایدهبه عرصه
 این وکردند کمتر بر مبنای بدن واقعی خود انتخاب 

شناختی، اجتماعی و روانثر از مسائل أبیشتر مت انتخاب
بدن "، "شاخص توده بدن" هر سه متغیر محیطی است.

های سنی در دوره "آلبدن ایده"و  "شدهادراک
های هی با دورمعنادارنوجوانی و جوانی تفاوت 

بزرگسالی و میانسالی دارد و شدت ارتباط بین بدن 
آل در بزرگسالی بیشتر از سایر ادراک شده و بدن ایده

ها و اولویتها است. در دوره بزرگسالی به واسطه دوره
شرایط جسمی متفاوت، زنان، استنباط و برآورد 

ال تری نسبت به بدن خود دارند و بدن ایدهصحیح
کنند. این برای خود انتخاب مییافتنی تری را دست

گذاری متفاوتی را تأثیرزنان در دوره نوجوانی و جوانی 
های دوران خود، نسبت به ها و سلبریتیاز بدن الگو

 اند.های بعدی )نوجوانان و جوانان( تجربه کردهنسل
ن واقعی و بدن ادراک شده در همچنین ارتباط بین بد

های سنی کمتر از ردهسنی نوجوانی و جوانی های رده
با دهد این نشان میبزرگسالی اولیه و میانسالی است. 

افزایش سن افراد نسبت به ارزیابی بدن خود و انتخاب 
تری دارند و این معیارهای واقع بینانهآل بدن ایده

فاکتور سن و تر است. قعیت نزدیکارزیابی به وا
ها ت که مانع از تالشسواملی اروزمره ع هایدغدغه

  شود.آل میدستیابی به بدن ایده رای حرکت وب
این امکان وجود دارد که رفتارهای کنترل وزن را از 

بینی ادراک شده افراد، پیش طریق ارزیابی وزن بدنی
؛ فوتی و 1،2010)ادواردز، پتینگل و بروسکی کنیم

های بدن های بهداشتی و آرمانپیام. (2010، 2الوری

                                                           
1. Edwards, Pettingell and Borowsky  

2.  Foti and Lowry 

3. Agliata and Tantleff- dunn  

4. Sparhawk 

5. Smolak and Stien 

راب و گناه در میان زنان جوان ایجاد اضطاغلب باعث 
فعالیت  به ممکن است از پرداختنشوند که حتی می

)پفیستر و همکاران،  ورزش جلوگیری کنندبدنی و 
های اقتصادی، ها در سرمایهها و افتراقتفاوت. (2017

اجتماعی و فرهنگی زنان، ترجیحات متفاوتی را درباره 
های آگهیکند. بدن مطلوب و ایده آل ایجاد می

قالبی ایده آل و خود  تلویزیونی از طریق ایجاد ادراکات
ارتباط بین  ،(3،2004دان–)آگلیاتا و تنتلف اریابی منفی

، ترویج و (2003، 4)سپارهاوک تصویر بدنی ها ورسانه
ها از طریق مجالت و رسانه تصویر بدنی تغییر

 ،6؛ خان، خلید، خان و جابین2006 5)سموالگ و ستینف
در تصویر بدن  (2012، 7ون وودرین و کینالی ؛2011

اند آگاهی و تحقیقات نشان داده آل نقش دارند،ایده
بین در آل، یک پیشسازی الگوی بدنی ایدهدرونی

نارضایتی بدنی، پرخوری، نشانگان بازدارنده خوردن و 
ی و آگاهی سازکاهش عزت نفس است. زنان با درونی

منفی  تصویر بدنی آل، سطوح باالتری ازاز الگوهای ایده
که  یاجامعه در. (2007 ،9)پترسون کنندرا گزارش می

 شود،یارائه م یابیقابل دست ریغ یبدن اسیمق کی
)پترسون،  ابدییگسترش م ،تصویر بدنی اختالل
ها حاکی از آن است شاخص درحالی که آمار. (2007

سالم، شاخص توده بدن متوسط زنان جامعه توده بدن 
هایی که مردم یامپ (2015 ،10)مک نیل و بست نیست

کنند با هم ترکیب شده است. از یک سو دریافت می
دهند و از آل را نشان میها یک بدن الغر ایدهرسانه

سوی دیگر اندازه متوسط زنان جامعه در حال افزایش 
دارای اضافه وزن نیستند ممکن است. بنابراین زنانی که 

ای غیر واقعی برای انتخاب بدن است از تصاویر رسانه
 ،(2009)گالروت و همکاران،  آل خود استفاده کنندایده

6. Khan, Khalid, Khan, and Jabeen 

7. Van Voderen and Kinnally 

8. Peterson 

9. MacNeill and Best 
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اما زمانی که در مورد اندازه بدن کنونی خود قضاوت 
های فردی با کنند، یک زن ممکن است از مقایسهمی

کند رخورد میب آنهادیگر افراد که در طول روز با 
کم همچنین  (2015)مک نیل و بست،  استفاده کند

ر میان فرهنگ برآورد کردن وزن به وسیله دختران د
؛ 2005)الگار و همکاران،  های مختلف رایج است

اسمیث و  ؛2005آیچینوهه و همکاران، 
 (. 1،1994کوگزول

-نتایج این پژوهش در خصوص ارتباط بین انعطاف
و متغیرهای شاخص توده بدن، بدن  تصویر بدنی پذیری
 نشان دادو  قابل توجه است آل،شده و بدن ایدهادراک

و هر سه  تصویر بدنی پذیریارتباط بین نمرات انعطاف
چه  اگر ؛است معنادارمنفی و  ذکر شده در باال متغیر

شده و بدن مقدار همبستگی در متغیرهای بدن ادراک
پذیری نشان نمرات باالتر انعطافآل باالتر بود )ایده

و نمرات پایین  ترضعیف تصویر بدنی پذیردهنده انعطاف
تر قوی ذهنی از بدن انعطاف پذیری تصویرنشان دهنده 

دهد افراد با است(. این نتایج نشان می ترو مثبت
شاخص که با اینتر، ضعیف تصویر بدنی پذیریانعطاف

توده بدن کمتری دارند )الغرتر هستند(، بدن خود را 
کنند و به دنبال تیپ بدنی الغرتری درک می ترچاق

رفتاری -نیز هستند. این نتیجه با دیدگاه شناختی
بر اساس این دیدگاه راستا است. ( هم1996تامسون )

ارزیابی منفی از بدن و اعتقادات غیرمنطقی در مورد 
هر فیزیکی منجر به تصمیم فرد اهمیت و معنای ظا

تر یا به افکار و احساسات مثبت آنهابرای تغییر دادن 
شود فرد همیشه در تر خواهد شد و این باعث میدقیق

در  زا یا نگرانی قرار داشته باشد.یک شرایط استرس
-مقابل بر اساس نتایج این پژوهش، افراد با انعطاف

تری باالتر، شاخص توده بدن بیش تصویر بدنی پذیری
اند )مقادیر تری را انتخاب کردهآل چاقداشته و بدن ایده

های آل بر اساس مقیاس استانکارد، تیپباالتر بدن ایده

                                                           
1. Smith and Cogswell 

تر است(. این نتیجه به این معنا است که افراد بدنی چاق
، حس بهتری ترقوی تصویر بدنی پذیریبا انعطاف

د دارند و به دنبال کنترل خو نسبت به شرایط فعلی
 با پژوهش نتیجهاین شرایط و مقابله با آن نیستند 

 راستا است.( هم2012) 2هایس، پیستورلو و لوین
-که بر اساس نتایج این پژوهش، انعطافمضاف بر این

بدن ایده  معنادارگویی کننده ، پیشتصویر بدنی پذیری
توان در خصوص است. این بدین معنا است که می

ارتباط بین این دو متغیر، تفسیر علی داشت و بیان نمود 
آل افراد به طور مستقیم تحت انتخاب نوع بدن ایدهکه 

قرار دارد و برای  آنها تصویر بدنی پذیریانعطاف تأثیر
می بایست مداخالت  آنهاآل ح نوع بدن ایدهاصال
تصویر  پذیریشناختی به منظور بهبود انعطافروان
نتایج این پژوهش همچنین  صورت گیرد. آنها بدنی

بزرگساالن و  تصویر بدنی پذیریانعطاف نشان داد
این از نوجوانان است.  ی بهترمعنادارمیانساالن به طور 

دهد با افزایش سن، افرد نسبت به بدن نتیجه نشان می
گیری کمتری دارند، تتر و با سخخود نگاه منعطف

ارتباط ای که نیاز ضروری نوجوانان است. مشخصه
 ذهنی از بدن انعطاف پذیری تصویرمنفی و قوی بین 
انعطاف آل به این معناست که افراد با با تصویر بدن ایده

آل بدن ایده احتماالً ،ترقوی ذهنی از بدن پذیری تصویر
 گیرند. اینل در نظر میآتری را به عنوان ایدهچاق

به صورت  تمرینی باعث تعیین اهدافیک سو از  مسئله
و مورد های بیاز مقایسه زنان راو شود تر میمنطقی

های نامناسب بدنی و فعالیت خوردننامناسب رفتارهای 
کند. از سوی دیگر ممکن است نوعی دور می

نسبت به افزایش وزن و تجمع چربی ایجاد  واکنشیبی
انگیزه فرد را برای کاهش میزان چربی بدن  کند و

انعطاف این ارتباط منفی و قوی بین  کاهش دهد.
با تصویر بدن ادراک شده  ذهنی از بدن پذیری تصویر

انعطاف  با افراد نیز وجود دارد و به این معناست که

2. Hayes Pistorello and Levin 
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 بدن تماالًاح تر،قوی ذهنی از بدن پذیری تصویر
 .گیرندمی نظر برای خود در را تریشده منطقیادراک

 یهادر فرهنگ تواندیز آنجا که ادراکات وزن ما
 نیها با درک اهمه آموزه دیمختلف، متفاوت باشد، با

 کسانیها بدن سالم در همه گروه ریتصو کینکته که 
نقش متخصصان اطفال،  نیانجام شود. ا ست،ین

پرستاران کودکان و خانواده، پرستاران بهداشت مدرسه، 
و معلمان  هیتغذ نیخصصپرستاران بهداشت جامعه، مت

وزن  تیدر مورد اهم نیکمک به کودکان و والد یبرا
 .(2014، 1)اوگدن، کارول، کیت و فلیگال سالم است

عوامل اجتماعی قدرتمند مانند همساالن، والدین و 
 الغریهای های جمعی، به طور پیوسته آرمانانهرس

ظریف و به صورت  مردان را نی بودنزنان و عضال
این عوامل،  (2015)نیاگو،  صریح ترویج می کنند

شرایط را برای افراد به ویژه نوجوان در پذیرش خود 
 آنها تصویر بدنی پذیریدشوار خواهد کرد و لذا انعطاف

نشان دادند دختران  پژوهشگرانرا کاهش خواهد داد. 
 ،از زنان میانسال و متاهل مجرد و زنان جوان، بیش

های ورزشی را به مثابه ابزاری برای دستیابی به فعالیت
 گیرندزیبایی، تناسب، تفریح و هیجان طلبی به کار می

رود که انتظار می . بنابراین(2015)قادرزاده و حسینی، 
بدنی، روش اصلی مدیریت وزن باشد، اما فعالیت

نارضایتی وزن به ندرت به عنوان عامل انگیزشی برای 
های بیش از حد برعکس، نگرانیند، کتمرین عمل می

-تناسب و چاق میدر مورد افشای یک بدن نازیبا، بی
های ورزشی در فضای تواند مانع از شرکت در فعالیت

در . (2006، 2)گروجان ودهای ورزشی شباز یا فعالیت
 یبدن تیفعال یگفتمان یفضا یبه بررسکه  یپژوهش

به  که زنان عمدتاً نشان داده شد است زنان پرداخته
و  دآورنیم یرو یبدن تیبه فعال یترس از چاق لیدل

ها در سالن ورزشی بر اساس ترس از ها و کنشگفتگو
. (2017نرمی،) عرب  چاقی است تا اهداف تندرستی

                                                           
1. Ogden, Carroll, Kit and Flegal 

آل اهداف بلند دهیبدن ا یزااسترس یهامالکبنابراین 
قرار  تأثیرتحت  احتماالًرا  ینیتمر یهامدت برنامه

 یبه بدن الغر، رفتارها یابیدست یتالش برا دهند؛یم
سخت و اهداف کوتاه  یهامیمانند رژ ینینادرست تمر

کمک در نهایت . کندیم تیمحور( را تقو جهیمدت )نت
آل با در نظر گرفتن شرایط به انتخاب یک بدن ایده

-تری را برای برنامهتواند راهکارهای منطقیواقعی می
های تناسب اندام پیش روی زنان بگذارد. این پژوهش 

آل افراد با در حال حاضر انتخاب بدن ایده نشان داد
فاصله بسیار دارد. زنان در  آنهاواقعیت و شرایط کنونی 

حیح بدن خود و با شدت بیشتر در ادراک ص کادرا
کنند. در یح بدن ایده ال خود درست عمل نمیصح

ریزی در جهت دستیابی برنامه ی احتماالً چنین شرایط
نتایج این موفقیت آمیز نخواهد بود. آل به بدن ایده
 احساس زنان تواند فرضیاتی را در خصوصپژوهش می

های ها و انگیزهزمینه ،به تمرینخود، احساس  به بدن
فعالیت بدنی را مطرح سازد. بر اساس پیشینه  بر مؤثر

ستانداردهای اجتماعی با فاصله زیاد از ازنان پژوهش، 
و اهداف را  کمتری دارند مراقبتیهای بدن، انگیزه

بینند، همچنین معیارهای جامعه )بدن دست نیافتنی می
ود که شادراک شده از متوسط زنان جامعه( باعث می

تری از خود داشته باشد و فرد ادراک الغرتر و یا چاق
این . شرکت نکند مراقبتیهای در برنامه ،به رغم نیاز

تواند هدف زنان را مشارکت کوتاه مدت یا می مسئله
بلند مدت در تمرینات ورزشی و اقدامات پزشکی برای 

به عنوان یک قرار دهد.  تأثیردرمان چاقی تحت 
بدن ادراک  آل وو مقایسه بدن ایده پیشنهاد بررسی

های اقدامات انگیزهی و شده بر انگیزه های تمرین
 همچنینگردد. مراقبتی و درمانی زنان توصیه می

نحوه های عمومی و مجالت در گردد رسانهپیشنهاد می
-آل احتیاط کنند و اطالعایده-مطرح کردن بدن الغر

منطقی وزن و دامن نزدن های استاندارد رسانی درباره

2. Grogan 
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های خود های نابجا برای وزن را در برنامهبه حساسیت
ادراک که نارضایتی بدن و این  توجه به داشته باشند.

نادرست از آن با رفتارهای خطرآفرین همچون رژیم 
های نادرست تمرینی همراه غذایی ناسالم و تالش

است، اهمیّت این موضوع هم برای پیشگیری و هم 
 .استبرای کاربرد در عمل )مداخله( ضروری 
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