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  نوجوانتصویر ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران نارضایتی از رابطه 
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  .س ارشد مشاوره سازمان آموزش و پرورش ناحیه پنج استان اصفهانکارشنا -***
  

  چکیده
ترین یکی از مهم. ای سرشار از دگرگونی و تغییر و تحول جسمی و روحی است نوجوانی، مرحله :زمینه وهدف ●

از نارضـایتی    .های زندگی است که فرد بیشترین مشکالت را در رابطه با تـصویر ذهنـی بـدنی خـویش دارد                   دوره
مطالعه . مرتبط دانسته شده استو اختالالت روانی و کاهش اعتماد به نفس  ای    با اختالالت تغذیه  تصویر ذهنی بدن    

 شـهر اصـفهان   نوجـوان تصویر ذهنی بدنی و نمایه تـوده بـدنی در دختـران         نارضایتی از   حاضر با هدف بررسی     
 .انجام شد

-گیری طبقـه    دبیرستانی در شهر اصفهان با روش نمونه        دختر 384این مطالعه مقطعی بر روی       :هامواد وروش  ●
آوری اطالعات با پرسشنامه سـنجش اطالعـات دموگرافیـک و           جمع.  انجام شد  1385 تصادفی در سال     -بندی شده 

 و آمـار    SPSSگیری قد و وزن توسط یک نفـر انجـام شـد و بـا نـرم افـزار                    رضایت از تصویر ذهنی بدن و اندازه      
  . مستقل تجزیه و تحلیل شدtآنالیز واریانس یک طرفه و های توصیفی و آزمون

 1/9از دانـش آمـوزان مـورد مطالعـه الغـر و             % 3/7 برای سن تقریبـاً      BMI های استاندارد با توجه به   :هایافته ●
 از تـصویر ذهنـی بـدنی دیـده     نارضـایتی  و BMIداری میـان  رابطه معنی   . چاق بودند % 04/1دارای اضافه وزن و     

  ). P = 012/0(شد
با اینکه در مقایسه با سایر نقاط کشور میزان چاقی و اضافه وزن در دختران مورد مطالعه کمتر                   :نتیجه گیری  ●
بیشتر دختـران   . شد این میزان کمتر می    BMIولی میزان رضایت از تصویر ذهنی بسیار کم بود و با افزایش             . بود

ریـزی بـرای پیـشگیری و     این نتایج بر لزوم برنامه.  بودندقد و وزن طبیعی داشتند از ظاهر خود ناراضی    با آن که    
   .کند درمان نارضایتی از بدن تأکید می

  .دختران نوجوان، تصویر ذهنی بدنی، نمایه توده بدنی :ها واژهلیدک ●
  

  20/4/85: پذیرش مقاله         9/3/85: اصالح نهایی       17/1/85: وصول مقاله
  0311 -5593598: تلفن       گروه آموزش بهداشت- تربیت مدرس دانشگاه-تهران :نویسنده مسئول -*

e-mail: Sadaat1356@Yahoo.com. 
  
   مقدمه●

) 1(تصویر ذهنی واژه هایی انتزاعی هستند کـه       
در برگیرنده اطالعات، احساسات و ادراکات آگاهانـه        

. باشـند مـی ) 2(و غیرآگاهانه شخص در مورد بدنش     

ی در مـورد    این مفهـوم، متـشکل از احـساسات فـرد         
  ).3(اندازه، جنس، عملکرد و توانایی بدن می باشد

اگرچه تصویر ذهنی بدنی ساختاری چند بعدی       
دارد؛ غالبا به صورت درجه ای از رضایت از ظـاهر           

ــی ــومی  (فیزیک ــاهر عم ــکل و ظ ــدازه، ش ــف ) ان   تعری
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این تصویر از زمان تولد شکل گرفتـه و         ). 4(شودمی
ر طـی مراحـل     همزمان با رشد فـرد کامـل شـده و د          

و به علت احتمال ارتباط     ) 5(زندگی فرد تغییر می کند    
آن با اختالالت تغذیه ای و اختالالت روانی و کـاهش           

تغییر تـصویر   ). 4(اعتماد به نفس، اهمیت زیادی دارد     
ذهنی بدنی در پی تغییرات قابل مشاهده یـا غیرقابـل           
ــادی روی      ــاثیر زی ــد ت ــی توان ــدن م ــشاهده در ب م

  ).1(ه باشدشخصیت فرد داشت
ــه ای سرشــار از   ــه نوجــوانی مرحل از آنجــا ک
دگرگونی و تغییر و تحـول جـسمی و روحـی اسـت،             
یکی از مهمترین دوره های زندگی محسوب می شود 
که فرد بیـشترین مـشکالت را در رابطـه بـا تـصویر              

تـصویر ذهنـی بـدنی در       ). 6(ذهنی بدنی خویش دارد   
بـر  سنین نوجـوانی بـه علـت اثـرات پیچیـده روانـی              

مفهوم خـود در ایـن دوران، فـاکتور اساسـی تعیـین          
چگونگی تعامـل نوجـوان بـا دیگـران محـسوب مـی             

تصویر ذهنـی بـدنی از سـه مفهـوم اصـلی            ). 7(شود
واقعیت بدن، یعنی بدن فرد آنگونـه کـه هـست، بـدن             
ایده آل، یعنی بدنی که فرد  آرزومند آن است و بـدن     

و از دو   نمایشی، یعنی بدنی که فرد نمایش مـی دهـد           
دسته واکنش تعدیل کننده شخصی یعنی شیوه هـای         
سازگاری و شـبکه حمایـت اجتمـاعی تـشکیل شـده            

تحقیقات مختلف نشانگر حـساسیت بـسیار       ). 8(است
باال و آسیب زای زنان و دختران نسبت بـه تـصویر            

  ).9(ذهنی بدنی می شد
انـد  مطالعات زیادی در جوامع غربی نشان داده      

ای به الغز شـدن      طور فزاینده  که دختران نوجوان به   
ــده   ــل ش ــدن متمای ــدازه ب ــاهش ان ــزان  و ک ــد و می ان

نارضایتی از تـصویر ذهنـی بـدنی و عـادات غـذایی             
ای در آنـان افـزایش یافتـه        ناسالم و اختالالت تغذیـه    

های آلجمعی و ایده  هایاست که به علت تاثیر رسانه     
  ).11 و 10(اجتماعی و تاثیر مد در این زمینه باشد

ز طرفی تصویر ذهنی بدنی یکی از اجزای مهم         ا
در ). 12(خودکار آمدی در دختران نوجوان می باشد      

آفریقایی آمریکایی  دختران مطالعه جولین و همکاران   
و هیسپانیک مبتال به اضافه وزن و چاقی نـسبت بـه            

دختران با وزن طبیعی خودکارآمدی کمتری داشـتند        
ره خودشـان   و نسبت به نظر و عقیده همساالن دربـا        

  .نگرانی بیشتری ابراز می کردند
 درصـد از دختـران      87 تا   79،  در مطالعه کانکو  

هفده ساله به الغری تمایل شدید داشـته و در مـورد            
شکل و وزن خود بسیار نگران بودند و تعـداد قابـل            
توجهی علی رغم اینکه نسبت به سن و قـد خـود کـم              

  ).14(وزن بودند، اما دوست داشتند الغرتر باشند
بنابراین با توجه به تاثیر عمـده ایـن مفهـوم در           
ــق    ــا در صــورت بررســی دقی ــوانی، تنه دوران نوج
نوجـوان جهـت تــشخیص و پیـشگیری مـی تــوان از     
  .پیدایش اختالل در تصویر ذهنی بدنی جلوگیری کرد

در این دوران با مطالعات تن سنجی مـی تـوان           
هـا  تغییرات رشد و بلوغ را پایش نمود و تاثیر کمبود         

و یا زیادبودهای غذایی را بر روند رشد و وضـعیت           
ــورد     ــوان، م ــالمتی نوج ــاطرات س ــه ای و مخ تغذی

کـه  ) BMI(بررسی قـرار داد و از نمایـه تـوده بـدنی      
رایجتــرین ســنجش مــورد اســتفاده بــرای ارزیــابی  
الغری، اضافه وزن و چاقی اسـت و از تقـسیم وزن            
بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بـر حـسب متـر بـه              

  .ست می آید، استفاده کردد
در همــین زمینــه مطالعــات نــشان داده انــد کــه 
ــوان      ــران نوج ــدنی در دخت ــه ب ــوده نمای ــزایش ت اف
پیامدهایی نظیر تمایـل بـه الغـری، کـاهش احـساس            
خود ارزشـمندی، عـدم کفایـت، امـساک در خـوردن            
ــه     ــی در زمین ــدن، نگران ــاز ب ــورد نی ــذایی م ــواد غ م

ایی را بـه همـراه      پرخوری و افزایش وزن و رژیم غذ      
  ).15(دارد

در مطالعه پهلوان زاده و همکاران نیز رضـایت         
از تصویر ذهنی بدنی در دختران کمتر از پسران بود 

  ).16(و با نمایه توده بدنی رابطه معنی داری داشت
بــا توجــه بــه درصــد بــاالی جمعیــت دختــران  
نوجوان در ایران، آسیب پذیری زیـاد آنـان و تـاثیر            

 سالمت آنان در سالمت جامعه و نسل        غیرقابل انکار 
های آینده و محدودیت منابع اطالعاتی در این زمینـه        
در کشور ما و تاثیر تصویر ذهنی بدنی بر رفتارهای 
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ــران   ــدنی و تعــادل روانــی دخت ــه ای، فعالیــت ب تغذی
نوجوان، مطالعه حاضـر بـا هـدف بررسـی تـصویر            

ی ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران دبیرستان        
  .شهر اصفهان انجام گردید

  
  هاروش مواد و ●

 تحلیلـی در    -این مطالعه بـه صـورت توصـیفی       
جامعه مورد  .  در شهر اصفهان انجام شد     1385سال  

 سـاله  کلیـه      18 تـا    14مطالعه دانش آمـوزان دختـر       
دبیرستان های نواحی پنجگانـه آمـوزش و پـرورش          

ــد  ــورد  . شــهر اصــفهان بودن ــری م ــه گی روش نمون
هر یـک   .  تصادفی بود  -ین پژوهش طبقه ای   استفاده ا 

از نواحی پنجگانه آموزش و پرورش به عنـوان یـک           
 دبیرسـتان   4طبقه در نظر گرفته شد و از هـر طبقـه            

دخترانه به صورت تـصادفی انتخـاب گردیـد کـه در            
 دبیرسـتان در    20 دانـش آمـوز از       400نهایت تعـداد    

 ابتدا با مراجعـه بـه     . نقاط مختلف شهر انتخاب شدند    
پرونده های دانش آموزان، افـراد مبـتال بـه بیمـاری            

جـای زخـم،    (های حاد و مزمن، آسیب هـای جـسمی        
و بیمــاری هــای اعــصاب و روان و ...) ســوختگی و 

کسانی که بـه طـور حرفـه ای ورزش مـی کردنـد از           
 نفـر در مطالعـه      384در نهایـت    . نمونه خـارج شـدند    

اطالعات با پرسشنامه محقـق سـاخته       . شرکت کردند 
 ســوال 17شــامل ســواالت اطالعــات دموگرافیــک و 

 5سنجش رضایت از تصویر ذهنی بدنی به صـورت          
شامل رضـایت از وزن، رضـایت از        (گزینه ای لیکرت  

جمع ) قد، رضایت از شکل بدن و رضایت کلی از بدن
جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش      . آوری گردید 

اســتفاده از صــاحبنظران و اعتبــار محتــوی و جهــت 
 دختـر   15یین پایایی آن از روش آزمون مجدد بـا          تع

ضـریب  ( روز اسـتفاده گردیـد     10نوجوان با فاصـله     
سنجش وزن با حداقل لباس با      ). 73/0= آلفا کرونباخ 

 کیلـوگرم و    5/0ترازوی فنـری قابـل حمـل بـا دقـت            
سنجش قد با پای برهنـه توسـط نـوار مـدرج نـصب              

نفـر   سانتی متر توسط یک      5/0شده به دیوار با دقت      
جهـت جلـوگیری از خطـا قبـل از انـدازه            . انجام شـد  

ــا وزنــه   گیــری وزن در هــر مدرســه دقــت تــرازو ب
بــرای .  کیلــوگرمی ســنجیده مــی شــد10اســتاندارد 

ارزیابی وضعیت نمایه توده بدنی دختران نوجوان از 
 کمیته تخصصی بـین المللـی و داده         BMIاستاندارد  

ــع   ــای مرج ــق  NHANES-1ه ــد و طب ــتفاده ش  اس
 صـدکهای پـنجم، هـشتاد و پـنچم و           WHOنهاد  پیش

 برای سن به ترتیب بـرای تعریـف         BMIنود و پنجم    
مقادیر  . الغری، اضافه وزن و چاقی به کار گرفته شد

کتر از صدک پنجم نمایده توده بدنی برای سن الغـر           
و مقادیر میان صدک پنجم و صدک هـشتاد و پـنجم            

نـوم و   طبیعی و مقادیر میان صدک هشتاد و پنجم و          
پنجم دارای اضافه وزن مقادیر باالی صـدک نـود و           

  .پنجم چاق در نظر گرفته شد
های  و روش  SPSSافزار آماری   اطالعات با نرم  

آماری تعیین میانگین، آزمـون آنـالیز واریـانس یـک           
طرفه و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار          

  .گرفت
  

  هایافته ●
 سال  18 تا   14ه سنی دختران مورد مطالعه      ندام

 سـال دیـده     15بیشترین فراوانی در گروه سنی      . بود
  .شد

% 3/32در پایه دوم و     % 32در پایه اول،    % 7/35
  .در پایه سوم متوسطه تحصیل می کردند

ــی در   % ،3/67 ــورد بررس ــوزان م ــش آم از دان
در دبیرسـتان هـای     % 7/32دبیرستان های دولتـی و      

  .غیرانتفاعی تحصیل می  کردند
ــم   )84(9/21% ــه رژی ــورد مطالع ــران م  از دخت

تحـت نظـارت    )  نفـر  15(%9/3غذایی داشتند کـه تنهـا       
  .پزشک و یا متخصص تغذیه بودند

ــز    % 42/40 ــه ج ــی ب ــورد بررس ــران م از دخت
ساعات کالس ورزش مدرسه بـه فعالیـت بـدنی مـی            
پرداختند که از اکثراً به نـرمش و پیـاده روی اشـاره            

  .کرده بودند
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نمره رضایت از تصویر    میانگین انحراف معیار    
حـداقل  (. بود 4/58±6/9ذهنی دختران مورد مطالعه،     

  ). بوده است85 و حداکثر نمره 17نمره 
مقایسه میانگین نمره رضایت از تصویر ذهنـی        
دختران مدارس دولتی و غیرانتفـاعی نـشان داد کـه           
میانگین نمره رضایت از تـصویر ذهنـی دختـران در           

. غیرانتفـاعی کمتـر از مـدارس دولتـی اسـت          مدارس  
 مــستقل نیــز تفــاوت معنــی داری را نــشان tآزمــون 

  ).p=/0120(داد
در مورد تعیین ارتباط بین رضـایت از تـصویر    
ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران با اسـتفاده   

از آزمون آنالیز واریـانس یـک طرفـه ارتبـاط معنـی              
) 1(نتایج در جـدول   . به دست آمد  ). p=/0010(داری

  .آورده شده است
دختران مدارس دولتـی    ) BMI(مقایسه میانگین 

دختـران  ) BMI(و غیرانتفاعی نشان داد که میـانگین      
. در مدارس غیرانتفاعی بیشتر از مدارس دولتی است       

 مــستقل نیــز تفــاوت معنــی داری را نــشان tآزمــون 
  ).p=/0040(داد

میــانگین و انحــراف معیــار وزن و قــد و نمایــه 
دختران مورد مطالعه به ترتیب، به      ) BMI(توده بدنی 

ــورت   9/20±2/3 و 2/161±1/6 و 54±7/8صــــ
  .نشان داده شد

میانگین و انحراف معیار قد، وزن و نمایه تـوده     
ی دختران مورد مطالعه به تفکیک سـن در جـدول    بدن
 و شیوع الغری و اضافه وزن و چـاقی بـه تفکیـک              2

  . ارائه شده است3سن در جدول 
بر اساس آزمـون آنـالیز واریـانس یـک طرفـه،            

 در سنین مختلف تفـاوت معنـی داری         BMIمیانگین  
  ).P=/6030(نداشت

  
  در دختران مورد پژوهش) BMI(ذهنی بدنی و نمایه توده بدنیارتباط رضایت از تصویر ) 1(جدول

  سطح معناداری F  انحراف معیار  میانگین  درصد  تعداد  نمره رضایت از تصویر بدنی
          )BMI(وضعیت

  BMI  27  3/7%  2/68  2/8〉5صدک 

  3/6  9/66  %2/23  89  5صدک 〉BMI〉25صدک 

  7/9  4/54  %3/26  101  25صدک 〉BMI〉50صدک 

  9/6  5/56  %06/33  128  50صدک 〉BMI〉58صدک 

  3/10  6/49  %1/9  35  58صدک 〉BMI〉95صدک 

BMI〈 9/8  8/35  %04/1  4  95صدک  
  6/9  4/58  %100  384 کل

9/83  0010/〈Pvalue 

  
  میانه و انحراف معیار قد و وزن و نمایه توده بدنی به تفکیک سن در دختران دبیرستانی شهر اصفهان: 2جدول 

  انحراف معیار  میانه  انحراف معیار  میانه  انحراف معیار  میانه  40  )سال(سن  BMI  )رمکیلوگ(وزن  )سانتیمتر(قد
14  89  160  1/6  8/53  9  21  5/3  
15  85  160  5/5  7/52  7/8  5/20  8/2  
16  85  06/161  8/6  1/54  9/7  8/20  8/2  
17  85  162  8/5  1/55  4/9  46/21  7/3  
18  85  6/160  1/6  6/54  5/8  7/20  1/3  
  2/3  9/20  7/8  54  1/6  2/161  384  کل

  

www.mui.ac.ir

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
85

.4
.1

.1
0.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

http://www.mui.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1385.4.1.10.2
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-110-en.html


 63/  و همکاران عمیدی

 1385سال ، 2 و 1 شماره ،4دوره / دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری

 در دختران BMIتوزیع فراوانی نسبی وضعیت : 3جدول 
  دبیرستانی شهر اصفهان

اضافه   طبیعی  کم وزن  )نفر(تعداد  )سال(سن
  چاق  وزن

14  40  2)5(  28)70(  8)20(  2)5(  
15  89  2)2/2(  76)4/85(  9)1/10(  2)2/2(  
16  85  4)7/4(  72)7/84(  9)6/10(  0  
17  85  7)2/8(  73)9/85(  5)9/5(  0  
18  85  12)1/14(  69)2/81(  4)7/4(  0  
  )04/1(4  )1/9(35  )8/82(318  )03/7(27  384  کل

  
  .اعداد داخل پرانتز درصد را نشان می دهند

  
  بحث و نتیجه گیری ●

نوجوانی مرحله ای از رشد است که با تغییرات         
سریع شکل و اندازه بدن و وقوع بلـوغ همـراه اسـت              

وجوان بدن و ظـاهر خـود را        در خالل این تغییرات، ن    
با دیگران مقایسه می کند کـه ایـن مقایـسه در اکثـر              
موارد به نارضایتی از ظـاهر بـدن خـود منجـر مـی              

از طرفی بـه دلیـل فـشار همـساالن، مـسائل و             . شود
مشکالت تحصیلی، استرس رویـارویی بـا کنکـور و           

دوران دبیرستان یکـی    ... تصمیم گیری برای آینده و      
 پراسـترس تـرین مقـاطع تحـصیلی         از حساسترین و  

است؛ لذا این پژوهش به بررسی رضایت از تـصویر          
  .بدنی دختران دبیرستانی اختصاص یافت

ــا جــداول   و منحنــی هــای CDCدر مقایــسه ب
از دانــش % 3/7 بــرای ســن تقریبــا BMIاســتاندارد 

دارای اضــافه % 1/9 و الغــرآمــوزان مــورد مطالعــه 
انه در مقایسه   چاق بودند که خوشبخت   % 04/1وزن و   

با سایر نقاط کشور میزان چـاقی و اضـافه وزن در            
  .دختران مورد مطالعه کمتر بود

ولی نمره رضایت از تصویر ذهنی بسیار پایین        
در .  این میزان کمتر مـی شـد       BMIبود و با افزایش     

مطالعه ریردان و کاف نیز نمایه توده بدنی با تصویر 
در مطالعه  ). 17(ذهنی بدنی ارتباط معنی داری داشت     

در اصـفهان نیـز رضـایت از         پلهوان زاده و همکاران   
تصویر ذهنی بدنی در دختران کمتر از پسران بود و          

  ).16(با نمایه توده بدنی رابطه معنی داری داشت

تعداد قابل توجهی از دختـران از رژیـم غـذایی           
با توجه به ایـن کـه ایـن         . غیرعلمی پیروی می کردند   

ر دارند، تـاثیر سـوء رژیـم        دختران در سن رشد قرا    
غیر اصولی بـر رشـد جـسمی و تـوان مغـزی آنـان               

ــت  ــکار اســ ــامالً آشــ ــولی  . کــ ــات طــ در مطالعــ
دخترانی کـه رژیـم غـذایی داشـتند          رونکوالتووهون

بیشتر از سایر دختران به اختالالت خلقی مبـتال مـی           
  ).18(شدند

میانگین نمایه تـوده بـدنی در دختـران مـدارس           
د که می توانـد بـه علـت قـدرت           غیرانتفاعی بیشتر بو  

  .مالی بیشتر و تغذیه بهتر این دختران باشد
شیوه زندگی از عواملی است که بر نمایه تـوده          

اضـافه  ). 19(بدنی در سن نوجـوانی اثـر مـی گـذارد          
وزن در جــوامعی کــه وضــعیت اقتــصادی اجتمــاعی 
باالیی دارند، بیشتر از جـوامعی اسـت کـه وضـعیت            

  ).20( دارنداقتصادی اجتماعی پایینی
مقایسه نمرات رضایت از ظاهر دختران نـشان        
داد که تنها دختـران الغـر و بلنـد قـد از ظـاهر خـود                 
راضی بودند و بیـشتر دختـران بـا آنکـه قـد و وزن               

حتـی  . طبیعی داشتند از ظاهر خـود ناراضـی بودنـد         
بعـضی  . دختران الغر نیز تمایل به قد کشیدن داشتند       

 از قـد بلنـد و وزن        از دختران در عـین برخـورداری      
بـه شـکل    (متناسب از نحوه توزیع چربـی بـدن خـود         

  .ناراضی بودند) چربی زنانه
نشان دادند که نارضایتی از      سایگل و همکاران  

تصویر ذهنی بدنی در دختـران نوجـوان بـا سـطوح            
در مطالعه ). 21(باالی افسردگی ارتباط تنگاتنگی دارد

ــ     ــل می ــاط متقاب ــز ارتب ــاران نی ــسون و همک ان تامپ
اخــتالالت تغذیــه ای و افــسردگی و اضــطراب اثبــات 

  ).22(شد
دختران، بدون توجه به وزن خود تصویر ذهنی 
بدنی مناسبی ندارند و تحت فـشارهای اجتمـاعی بـه           

  ).23(الغرشدن تمایل دارند
یکــی از مهمتــرین دالیــل نارضــاتی از بــدن در 
دختران نوجـوان سـمبل ایـده آل غیرواقعـی زیبـایی            

لهای اخیر است که بطور عمده به الغری        زنانه در سا  
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تاکید می کند و این الغری مفرط برای اکثر دختـران           
  ).12(غیرقابل دستیابی است

این سمبل های زیبـایی از طـرق مختلـف نظیـر            
رسانه های جمعـی، ژورنالهـای لبـاس، مـد و نحـوه             
ــاهواره و    ــه، م ــه و دختران ــای زنان ــاس ه دوخــت لب

  .ار می یابدهمساالن در میان دختران انتش
از دیگر دالیل تمایل دختران برای الغری شدید        
ــاقی در      ــرس از چ ــه ت ــوان ب ــی ت ــا م ــه م در جامع
بزرگسالی اشاره کرد که الزم است در کنار هـشدار          
و آموزش برای جلـوگیری از چـاقی بـه مـشکالت و             
مضرات الغری مفرط و احتمال اخـتالالت تغذیـه ای           

  .نیز اشاره شود
صویر ذهنی بدنی بر سـالمت     با توجه به تاثیر ت    

پژوهش .  رونی و اجتماعی دختران-جسمی و روحی
ــشدیدکننده    ــد و ت ــل مول ــداوم در عوام و بررســی م
نارضایتی از بدن و اصـالح اقـدامات و نگـرش هـای             
. نامناسب تغذیه ای و کنتـرل وزن مـورد نیـاز اسـت            

شناسایی و تشخیث نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی 
گسترش نگرانی و اختالالت جدی     در مراحل اولیه از     

تر تغذیه ای در سنین بعدی پیشگیری مـی کنـد؛ لـذا             

بهتر است در پـژوهش هـای آینـده دختـران مقـاطع             
. راهنمایی و دبستان نیز  مورد بررسی قـرار گیرنـد          

همچنین عوامل تـشدید کننـده ایـن امـر یعنـی تـاثیر              
... همساالن، خانواده، مد لباس، رسانه های جمعی و         

  .ور دقیق بررسی شوندبه ط
ــدود     ــا ح ــژوهش تنه ــن پ ــد از 10در ای  درص

دختران، چاق و یـا مبـتال بـه اضـافه وزن بودنـد در               
با توجه  .  درصد رژیم غذایی داشتند    9/21حالی ک ه    

ــا      ــشورت ب ــدون م ــذایی ب ــم غ ــوء رِژی ــار س ــه آث ب
متخصص، لـزوم آمـوزش و اصـالح تـصویر ذهنـی           

. رددبدنی و تمایل به الغری مفـرط مـشخص مـی گـ            
الزم است در زمینه اهمیت وزن متناسب برای قـد و            
سن و نوع استخوان بندی فرد و طبیعی بودن توزیع          
چربی زنانه یا گالبی شکل و رژیم غـذایی متعـادل و            
مضرات رژیم های خودسرانه و بـدون مـشورت بـا           

بـر  . متخصص، به همه دختـران آمـوزش داده شـود         
و امکانات و   لزوم فعالیت بدنی و ورزش تاکید گردد        

فرصت های بیشتر و بهتـری بـرای ورزش دختـران           
  .فراهم شود
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