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  چكيده
ـ اثرات ز ،ياناضافه وزن در نوجو. در سراسر جهان است يعموم سالمتمشکل مهم  ،يچاق  از درصـد  ٨٠. گـذارد  يمـ  يبـر سـالمت   يادي

   .شناخته شده است کمتر ين وزن و اختالالت خلقيارتباط ب .شوند ين چاق مال به بالغينوجوانان چاق تبد
ن مطالعـه  يـ در ا. اضافه وزن دارد يکودکان دارا دادن جوانان و با هدف قرار يا مداخله رانه ويشگيپ يها به تالش ازين ،يچاق همه گيري

 يريـ اسـاس نمونـه گ   بر )١٣منطقه ( تهران شهر دبيرستان ٤در  سال، ۱۸ تا ۱۳ين سن دانش آموز نوجوان دختر ۸۳۷، يمقطعـ   يتوصيف
 پرسشـنامه ، شرکت کننـدگان  ياجتماعـ   ياطالعات فردپرسشنامه  :پرسشنامه شامل سهها  داده يآور ابزار گرد .شرکت داشتند يا خوشه

و پرسشـنامه اسـتاندارد    )The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-MBSRQ( بـدن  يروابـط چنـد بعـد   
   .بود )Sepression Anxiety and Stress Scale-DASS 21( تنش ، اضطراب ويافسردگ

و  دار يمعنـ  يآمـار  تبـاط و تـنش ار  اضطراب ي،افسردگ با چاق نوجوان دختران يبدن ريتصو نيبحاصل از پژوهش نشان داد  يها افتهي
،اضطراب و تنش دانش آموزان دختر نوجـوان چـاق در حـد    ياز افسردگي، امتير بدنياز تصويبا کاهش امت ؛ به عبارت ديگردارد وجود يمنف
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 يعالوه بر مشکالت جسـم  ،يت روحدرمان مشکال ن توجه ويا بنابر ؛ز به همراه دارديرا ن يمشکالت روح ،يعالوه بر مشکالت جسم يچاق
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٤٣٤  

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 ياصـل  عوامـل از  يکيآن به عنوان  ييبايز بدن و يدر جامعه کنون

در واقـع   از خـود  ير ذهنيتصو]. ۱[ شود يمحسوب م يدوران نوجوان
 يمحوراصـل  دارد و شخص از خـود  است که يبرداشت نگرش،ادراک و

ر يتصـو . اسـت  بدن خـود  نسبت به اندام و ياحساسات و ر،ين تصويا
ـ ا .فرد از بدن خود اسـت  ياجتماع و يتجربه روان از جسم، يذهن ن ي
 کنـد،  يهمان طور که فرد رشد م شکل گرفته و زمان تولد ر ازيتصو
 .]٢[ ابدي ير مييتغ ،يمراحل زندگ يط و شود يل ميتکم

ر يتصـو  ].٣[د ثرنـ ؤم يذهن ريتصو رييشکل گ ل متعددي درعوام
روزمـره   يت در زنـدگ يـ بـا اهم  ک مفهـوم در حـال رشـد و   ي ،يذهن
وع يشـ ]. ۴[ از بدن خود ماست ير ذهنيبه عنوان تصو ف شده ويتعر

 نيـ ل ايـ دله ب ،شود يعمده محسوب م يک نگراني ،از بدن يتينارضا
واضـطراب   يافسـردگ ، فسکاهش عزت ن مانند يکه با اختالالت روان

ـ ا عالوه بـر ]. ۱[ همراه است  ياز ظـاهر بـه ناسـازگار    يتينارضـا  ،ني
 ترين مشكالت روان شايع يكي از]. ۴[د شو يه منجر ميواختالت تغذ

 اسـت  بـدن  تصوير نقص در وجود به اضافه وزن، شناختي افراد مبتال
امـر در   نياما ا ،د دارنديکأت ير بدنيمردان هر دو بر تصو زنان و]. ۵[
 يبـرا  يکنـون  يياجتمـا  ياستانداردها. دارد يا ژهيگاه وين زنان جايب
د يـ کأت يل بـه الغـر  يـ تما يبـر رو  يبه صـورت افراطـ   ،زنان ييبايز
 يهنجارهـا ، فرهنگ .گرفته از فرهنگ است بر يبدن ريتصو .دنکن يم

  ]. ۳[ کند ين مييتع را يکيزيت فيجذاب شکل و اندازه، ،وزن
 ير افسـردگ ينظ ياست که در مشکالت يا سازه ،يمنف ير بدنيتصو

 منجر تواند مي خود از منفي ذهني تصوير]. ۶[ شود يده ميد يچاق و
 مشـغوليت  ،نهايت در و نبودن جذاب احساس و بدن از به نارضايتي

 اخـتالل  حـد  بـدن در  از قسـمتي  ظاهري وضعيت به نسبت فكري
 مشـكالت  بـه  توانـد  ذهني مـي  تصوير از اشتباه درك. شود عملكرد
 و افسردگي چون اختالالتي صورت بهو شود  منجر روحي و جسمي

 احتمـال  ،نوجوانـان  درو  گيـرد  قرار شناسايي مورد ،اختالل خوردن
 غـذايي  هاي رژيم مانند سالمتي، نظر آميز از رهمخاط رفتارهاي بروز

 دهـد  مـي  افزايش را غذايي مواد ناكافي نتيجه دريافت در و نادرست
]٧ .[  

زان يـ ش شـاخص تـوده بـدني، م   يافـزا  داده اسـت عات نشان مطال
 يهنـ ذر يافراد با تصـو . ]۳[دهد  يرا کاهش م ير بدنيت از تصويرضا
شـتر از  يب شـوند و  يشتر مبتال به اختالل خوردن مـ يب الًاحتما ،يمنف

 ن ويياعتماد به نفـس پـا   ،)انزوا( ييتنها ،يمانند افسردگ ياحساسات
 يتيکه نارضـا  يدختران. برند ين رنج موسواس در رابطه با کاهش وز

ر يـ غ و ير اصـول يـ غ يرفتارهـا  از اغلـب ، دهنـد  ياز بدن را گزارش م
 و يپاکسـاز  افـت غـذا،  يت دريکاهش وزن ماننـد محـدود   يبهداشت
ت دچـار  يـ ش از حد استفاده نموده کـه در نها يب سخت و يها ورزش
 ].۸[ د شدنبلوغ خواه رشد و در ريخأمانند ت يعوارض
افتـه و در  يتوسعه  يدر کشورها ياز مشکالت مهم بهداشت ،يچاق

]. ۹[ ش اسـت يرو بـه افـزا   ،ريـ اخ يهـا  حال توسعه است که در دهه
 سه برابر شده، ريدهه اخ ٢-٣ يا طيدن سراسر ش وزن دريوع افزايش
 يتيقـوم  نـژادي و  ،ييتجنسـ  ،يهاي سن تمام گروه ش درين افزايا و

بـه   ٥سـال از   ١٩تـا   ١٢ جوانانن نويب زان درين ميا .داده است رخ
سـالمت   يها ين نگرانيتر از مهم يکين يوا ده استيدرصد رس ١/١٧

در  يوع چاقيش ،رانيمختلف در ا اتج مطالعينتا. ]۱۰[است  يعموم
 شـيوع اضـافه وزن و   .گزارش نمودنـد  درصد١٦ تا ٧ن يکودکان را ب

 در و درصـد  ٢/١٥، نوجوان منطقـه شـمال تهـران   ان دختر چاقي در
 ].١١[ گزارش شده است درصد٧/٢٦، دختران منطقه جنوب

در  يوع اضــافه وزن و چــاقيدر مشــهد نشــان داد شــ يا مطالعــه
در مطالعـه  ]. ۱۲[درصد بوده است  ۳/۱۰و  ۵/۱۱ب ينوجوانان به ترت

در دختـران نوجـوان    يوع اضافه وزن و چـاق يجان، شيدر اله يگريد
لذا اضافه وزن ]. ۱۳[درصد گزارش شده است  ۳/۵و ۸/۱۴ب يبه ترت

 يعمـوم  سـالمت ک مشکل ينوجوانان به  در کودکان و يبروز چاق و
  ].١٤[ ل شده استيتبد
 يبـرا  ييدوره خطـر بـاال   ،يدر دوران نوجـوان اً عمـدت  ،ينگ چاقن

نوجوانـان بـا وزن    را جوانان ويز. استر بدن يتوسعه عدم تعادل تصو
ـ  يا چاق با شـن ياد يز ز از يـ ن آميتـوه  يحتـ  ادبانـه و  يدن نظـرات ب

 يزنــدگ و يورزشــ يهــا تيـ فعال ،خــود يهــا يهمکالســ دوسـتان و 
 هـاي  نگرانـي  ،نوجـواني  در]. ١٥[ کنند يخود را محدود م ياجتماع

چـاق ارزيـابي    را كه خود نوجواناني .بدن رايج است مربوط به تصوير
ه خودپنـدار  افسـردگي بـاالتر،   تر، ضعيف يخانوادگ كنند، عملكرد مي

 تـري را  تحصـيلي ضـعيف   نتـايج  و ليت جسماني كمترتر، فعا ضعيف
  . دهند نشان مي

از آن اسـت کـه نـاهمخواني بـين      يها حاک پژوهش از يج برخينتا
پـيش بينـي    را تر پيشرفت تحصيلي پايين آرماني، خود واقعي و خود
 دار همبسـتگي معنـا   کـه  آن است حاكي از ينتايج پژوهش .كند مي

ن يج حاصل از اين نتايهمچن. دارد سازگاري وجود بدن و بين تصوير
سـازگاري راافـزايش    ميـزان  مثبـت بـدن،   ق نشـان داد تصـوير  يتحق
 تحصـيلي  عملكـرد  بـر  با موقعيت، سازگاريِ بهتربا ايجاد  دهد و مى

خطـر اخـتالالت خـوردن     ،يچـاق  ].١٧[ دارد بسزايي تأثير نوجوانان
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٤٣٥ 
  

    همكاران شهناز گليان و                                                                                                     ...    ارتباط تصوير بدني دختران نوجوان چاق شهر تهران 

ژه يـ و بـه  و يعمـوم  يچاق .دهد يش ميافزادرصد ۲۵واضطراب را تا 
ت تام يکاهش سطوح ظرف و ويداتياکس تنشش يبا افزا يشکم يچاق
ارتبـاط   )Total Antioxidant Capacity( پالسـما  يدانياکس يآنت

ماننـد تصـلب    ييهـا  يمـار يشـتر ب يدارند که ممکن است بـا بـروز ب  
]. ١٨[د خون در افراد چاق در ارتباط باش يپرفشار ابت ويد ن،ييشرا
 ياخـتالالت اضـطراب   و اساسـي  يافسـردگ  يبـرا  عامل خطري يچاق

اسـاس تحقيقـات انجـام شده،افسـردگي      بر]. ۱۹[ شود يمحسوب م
هــاي روزانــه زنــدگي زنــان بــا  انجــام فعاليــت مــرتبط بــا چــاقي در

، مـوارد  از بعضي حتي در نموده و اختالل ايجاد، هاي متعدد مسؤليت
انجام هاي  بررسي يط .دهد نيزافزايش مي اقدام به خودكشي را خطر
 خودكشي و افكار خطر به شاخص توده بدن، واحد ١٠ افزايش شده،

 درمـان و  ازايـن رو  .ميان زنان افـزايش داده اسـت   در را اقدام به آن
 ].۲۰[ اهميت به سزايي دارد جامعه، اين قشر كنترل افسردگي در

بـراي جامعـه اسـت و دختـران      بـار  اي پـر  سرمايه ،زن که ياز آنجائ
جامعـه   آسايش خـانواده و  .هستند مادران فردا نان وز ،نوجوان امروز

 ،جهـان سالمت سازمان  و يابد تحقق مي طبيعت او و به بركت وجود
معرفـي نمـوده    يـافتگي كشـورها   اي رشد شاخصه از سالمت زنان را

 جسماني، سه بعد سالمت، ن سازمان،ين طبق تعريف ايهمچن ،است
 بر موجب تأثير، اين ابعاد يك از هر در و تغيير رواني واجتماعي دارد

 دختـران  يروح و يسالمت جسم بر يبدن ريتصو .شود ابعاد مي ساير
ر يـ نظ ياخـتالالت روحـ   و يبـدن  ريتصـو  از يتينارضـا  و مؤثر اسـت 

 يتوانـد منجـر بـه اخـتالالت جـد      يمـ  تـنش،  ، اضطراب ويافسردگ
عـالوه بـر    ين چـاق يهمچنـ  .عدم اعتماد به نفـس گـردد   و يا هيتغذ

توجه  با و باشد زين يعوارض روح يممکن است دارا يمعوارض جس
توجـه   ،است يروح و يک دوره مهم بلوغ جسمي يکه نوجوان نيبه ا
 ياضطراب رو خو، ر اختالالت خلق ويثأت ييشناسا ين دوره برايبه ا

 .اسـت  يضرور ياز چاق يريجلوگ درک بهتر درمان و و کشف وزن و
دختران نوجوان چـاق   يبدنر يتصو يق حاضر با هدف بررسيلذا تحق

  .انجام گرفته است تنشاضطراب و ،ين ارتباط آن با افسردگييتع و
  

  كار  مواد و روش
 ۸۳۷کـه   اسـت  يمقطعـ ـ   يفيک مطالعـه توصـ  ي ،پژوهش حاضر

ط مـورد  يواجـد شـرا   سال ۱۸ تا ۱۳ سنين دانش آموز نوجوان دختر
  .قرار گرفتند يبررس
رسـتان  يدب ١٦ن ياز ب يا خوشه يرياساس نمونه گ بررستان يدب ٤

 يآموزش و پرورش، به صـورت کـامالً تصـادف   ١٣دخترانه در منطقه 

 يافت معرفيالزم و در يپژوهشگر پس از اخذ مجوزها .انتخاب شدند
کـه   تهران شهر ۱۳منطقه  دخترانه يها رستانينامه از دانشگاه به دب

و  کـرد مراجعـه   شـدند، انتخـاب   يا خوشـه   يريـ روش نمونـه گ  بـه 
محرمانه بودن اطالعـات  و  در رابطه با هدف پژوهش يحات کليتوض
ارائـه  آنهـا   نيوالـد  و دانـش آمـوزان  مسئوالن آموزش و پـرورش،  به 

که بـه   يدانش آموزان ،ط وروديسپس در صورت دارا بودن شرا. نمود
ن ياز والـد  يت نامـه کتبـ  يرضـا  داشـتند، ل يـ شرکت در پژوهش تما

   .شد ن مدرسه اخذمسئوال دانش آموزان و
تک قابل حمل بـا  يلباس سبک ها با اندازه گيري وزن افرادسپس 

كنتـرل   به منظور .ته صورت گرفيگرم ساخت کشور ترک ١٠٠دقت 
 5 وزنـه شـاهد   آن بـا  صـحت كـار   تـوزين،  هـر  قبل از پايايي ترازو،

قابـل   نواري غيـر  متر با نيز ها آزمودني قد .شد كيلوگرمي كنترل مي
 به هـم چسـبيده و   که پاها درحالي ن کفش،بدو ٥/٠دقت  ارتجاع با

   .قد سنج بود، اندازه گيري شد تماس با در پس سر و ها شانه باسن،
با  م وزن بر مجذور قديتقس( يشاخص توده بدن دست آوردنه با ب
بـراي   .شـدند  يچاق طبقه بنـد  و يعيبه دو گروه طب)/Kg واحد

 ه توده بدن مربوط به مرکـز صدک نماي چاقي از تعيين اضافه وزن و
 ٥صـدک  ( يعيوزن طب که  يبه طور؛ استفاده شد ها کنترل بيماري

 اضـافه وزن  و)٩٥ تـا  ٨٥ صدک( اضافه وزن در معرض خطر ،)٨٥ تا
   .در نظر گرفته شد)≤٩٥ صدک(

 ؛ار هر دو گـروه قـرار گرفـت   يدر اخت يپرسشنامه سه بخشسپس 
شـرکت   يجتمـاع اـ   يبخش اول پرسشـنامه شـامل اطالعـات فـرد    

 ،بـدن  يروابـط چنـد بعـد   کنندگان و بخش دوم شامل پرسشـنامه  
  .ماده است ۴۶ بود که خود ير بدنيتصو يجهت بررس

  جملــــه دربــــاره   ين پرسشــــنامه شــــامل تعــــداد  يــــا
  بخــش ســوم شــامل . بــودا رفتــار انســان يــاحســاس  وه تفکــر،يشــ

   تـــــنش ، اضـــــطراب ويپرسشـــــنامه اســـــتاندارد افســـــردگ
)Sepression Anxiety and Stress Scale-DASS 21(  بـوده و 

 .بـود ال ؤشـامل هفـت سـ    DASS-21 يها اسيک از خرده مقيهر 
اعتبـار و   .شـد سـه  يدست آمده در دو گروه با هم مقاه ج بيسپس نتا

ــي پرسشــنامه  ــد  يرواي ــد بع ــط چن ــدن يرواب ــود  ـ   ب  The(خ
Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-

MBSRQ( در  .د قرار گرفته استييأمورد ت يخارج يها ژوهشدر پ
 يب آلفايضرا ،اس که توسط بشارت ترجمه شدهين مقيا يفرم فارس
ک نمونـه  يها در  اسيک از خرده مقيهر  يها سؤال در مورد کرونباخ

، ٧٩/٠، ٨٣/٠، ٨٥/٠، ٨٨/٠ب يـ از دانـش آمـوزان بـه ترت    ينفر ٢١٧
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٤٣٦  

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ــان   ٩٤/٠ و ٩١/٠ ــانه همس ــه نش ــد ک ــبه ش ــ يمحاس ــوب  يدرون خ
  . ]٥[است پرسشنامه 

ـ  ينفر از نمونه  ٦٧ يها ن نمرهيب يب همبستگيضرا ش گفتـه در  يپ
افـه،  يق يابيارزشـ  يبـرا  r/.=۷۸ ،بيدو نوبت با فاصله دو هفته به ترت

٧٥=./r ۷۱افه، يق يريجهت گ يبرا=./r ماتناسب انـد  يابيارزش يبرا 
و  يوزن ذهنـ  يابـر  r/.=٨٤تناسب اندام،  يريجهت گ يبرا r/.=۶۹و 

٨٩=./r ييبازآزمـا  يانيـ پا محاسبه شد که نشـانه  يت بدنيرضا يبرا 
ـ   يبررسـ  يبرا .اس استيت بخش مقيرضا  ير بـدن ين تصـو يرابطـه ب

رســون يپ يب همبســتگيضــر از تــنش نيــز اضــطراب و ،يوافســردگ
  .استفاده شد

  
  ها يافته
مـورد مطالعـه   ساله  ١٨تا  ١٤دختر نوجوان  ٨٣٧ ،ن مطالعهيدر ا

 وطبيعـي  درصـد  ۹/۶۰، الغـر  آنـان درصـد از  ۸/۱۰کـه  .رار گرفتندق
   .ز چاق بودنديدرصد ن۳/۲۸

دانش آموزان دختـر نوجـوان چـاق     از)درصد ۴/۹۲( يميش از نيب
ب يجـه آزمـون ضـر   ينت .داشـتند متوسـط   ير بدنيمورد مطالعه تصو

دختران نوجوان چاق  ير بدنين تصويبنشان داد  رسونيپ يهمبستگ
 وجـود ) r= -۲۰۷/۰( معکـوس  و ردا يمعن يتباط آمارار ،يوافسردگ

  . )۱جدول شماره (دارد 
ـ  نشـان داد رسون يپ يب همبستگيجه آزمون ضرين نتيهمچن ن يب

 دار يمعن يارتباط آمار ،دختران نوجوان چاق واضطراب ير بدنيتصو
  .)۲جدول شماره (دارد  وجود) r= -۱۳۷/۰(س معکو و

ـ  نشان داد رسونيپ يتگب همبسيجه آزمون ضرينت ،تيدر نها ن يب
ر دا يمعنـ  يارتباط آمـار  تنش، دختران نوجوان چاق و ير بدنيتصو

)۰۰۱/۰<P (س معکو و)۲۲۷/۰ - =r ( دارد  وجـود)   جـدول شـماره
ــ؛ )۳ ــارت ده ب ــريعب ــاهش امت ،گ ــا ک ــب ــوي ــدنياز تص ــامت ،ير ب از ي

دانش آموزان دختر نوجوان چـاق در حـد    تنش ،اضطراب ويافسردگ
  .ابدي يش ميافزا دار يمعن

  
دختـران   ير بـدن يتصـو  ينسـب  مطلق و يع فراوانيتوز -١جدول شماره 

  يک سطوح افسردگينوجوان چاق به تفک
سطح 
  افسردگي

ــه   شديد  متوسط  خفيف  طبيعي نتيجـــ
  آزمون

  P=۰۰۱/۰          تصوير بدني
۲۰۷/۰ - =r  ۰۰/۱۶۹  ۲۹/۱۵۸  ۰۲/۱۵۸  ۵۹/۱۶۲  ميانگين  

  ۵/۱۵  ۷/۱۵  ۴۰/۱۴  ۳۱/۱۳  انحراف معيار

دختـران   ير بـدن يتصـو  ينسـب  مطلق و يع فراوانيتوز -٢جدول شماره 
  ضطرابک سطوح اينوجوان چاق به تفک

سطح 
  ضطرابا

ــه   شديد  متوسط  خفيف  طبيعي نتيجـــ
  آزمون

  P=۰۳۵/۰          تصوير بدني
۱۳۷/۰ -=r  ۰۰/۱۶۹  ۴۸/۱۵۴  ۲۴/۱۶۲  ۴۷/۱۶۲  ميانگين  

  ۶/۲۲  ۳/۱۲  ۳/۱۳  ۴/۱۳  انحراف معيار
  

موارد تحت مطالعـه در دو گـروه    دهد اکثر ينشان م ۴اره جدول شم
نشـان   tجه آزمون يمتوسط داشتند و نت ير بدنيطبيعي و چاق، تصو

دانش آمـوزان دختـر نوجـوان چـاق و      ير بدنين تصويانگين ميداد ب
ر ين تصـو يانگيـ م يدار وجود ندارد، ول يمعن يطبيعي، اختالف آمار

جـدول  (ران چـاق بـاالتر اسـت    دختران با وزن طبيعي از دختـ  يبدن
  ).۴شماره

  
دختـران   ير بـدن يتصـو  ينسب مطلق و يع فراوانيتوز -٣جدول شماره 

  تنشک سطوح ينوجوان چاق به تفک
  نتيجه آزمون  متوسط  خفيف  طبيعي  سطح تنش

  P>۰۰۱/۰        تصوير بدني
۲۲۷/۰ - =r  ۹۸/۱۴۵  ۱۹/۱۶۳  ۰۴/۱۶۲  ميانگين  

  ۶/۱۶  ۱۹/۱۴  ۳/۱۳  انحراف معيار
  

دانش آموزان  ير بدنيتصو يمطلق و نسب يع فراوانيتوز -۴جدول شماره 
  طبيعي ودختر نوجوان چاق 

  نتيجه آزمون  چاق  طبيعي  شاخص توده بدني
  P=۲۰۶/۰      تصوير بدني

۲۶۶/۱ =t  ۸۶/۱۶۱  ۱۲/۱۶۳  ميانگين  
  ۶۶/۱۳  ۲۴/۱۲  انحراف معيار

  
  گيري بحث و نتيجه

ـ  مطالعـه حاضـر نشـان داد    يها افتهي دختـران   ير بـدن ين تصـو يب
 دار، يمعنـ  يارتباط آمار تنش، اضطراب و ،يافسردگ نوجوان چاق و

ـ    افتـه ين يعالوه بر ا .داردوجود ف يضع معکوس و ن يهـا نشـان داد ب
دانش آموزان دختـر نوجـوان چـاق و طبيعـي،      ير بدنين تصويانگيم

ـ   يمعن ياختالف آمار  ير بـدن ين تصـو يانگيـ م يدار وجود نـدارد، ول
از  يبرخــ. تــران بــا وزن طبيعــي از دختــران چــاق بــاالتر اســت دخ

با مطالعه  يج مشابهينتا ،ران انجام شده استير که در ايمطالعات اخ
 همکـاران  و يمحمد يغميکه ض يدر پژوهش .اند حاضر گزارش کرده

از  ير ذهنيتصو ،يشاخص توده بدن يهمبستگ يبا هدف بررس] ۲۱[
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٤٣٧ 
  

    همكاران شهناز گليان و                                                                                                     ...    ارتباط تصوير بدني دختران نوجوان چاق شهر تهران 

ن يـ ها نشان داد با وجود ا افتهيند، اددر زنان انجام د يافسردگ خود و
متوسـط برخـوردار بودنـد،     ير بدنياضافه وزن از تصو يکه زنان دارا

ر يبا نمـره تصـو   ردا يمعن و يمنف يآنها همبستگ يشاخص توده بدن
دار بـا نمـره    يمثبـت و معنـ   يو همبستگ) P=۰۰۲/۰(از خود  يبدن

 يعامـل خطـر   يگر، چاقيبه عبارت د. داشت )P=۰۰۲/۰( يافسردگ
 يبـرا  يشتريبوده و زنان چاق در معرض خطر ب يبروز افسردگ يبرا

   .قرار دارند يابتال به افسردگ
 در چـاقي  و وزن اضـافه  تحقيق، اين از حاصل هاي يافته اساس بر
ق يـ تحق .شود مي افسردگي و بدن از افزايش نارضايتي به منجر زنان،

 يجوان چاق بـا افسـردگ  دختران نو ير بدنيارتباط تصوحاضر از نظر 
و همکاران در  يکه صفو يا اما در مطالعه، ق فوق همسواستيبا تحق

از جسم وارتباط آن با اخـتالالت خـوردن    ير بدنيتصو يآن به بررس
ــگاه آزاداســالم يدر دانشــجو ــر دانش ــز   يان دخت ــران مرک ــد ته واح

ان ياز جسم نشـان داد اکثـر دانشـجو    ير بدنيتصو يپرداختند، بررس
 ير بـدن يتصـو ) درصـد  ۳/۱۲(و  يمنفـ  ير بـدن يتصـو ) درصد ۷/۸۷(

از جسـم، اکثـر    ير بدنيدرارتباط با ابعاد تصو. مثبت از جسم داشتند
 ۸/۹۴(از ظـاهر   يمنفـ  يابيـ ب ارزيـ بـه ترت  يان مورد بررسيدانشجو
 يريـ ، جهـت گ )درصـد  ۵/۷۴(مثبت از ظـاهر   يري، جهت گ)درصد

 ۳/۶۴(ف يسـط ضـع  متو ي، وزن ذهنـ )درصد ۵/۴۳(از تناسب  يمنف
رت در يعلت مغا. داشتند)درصد ۵/۸۱( يمنف يت بدنيو رضا) درصد

جامعه مـورد پـژوهش    و يريتواند تفاوت در ابزار اندازه گ يها م افتهي
در  ]٢٢[ وهمکاران يکه توسط محمد گريد يا مطالعه در]. ۸[ باشد

پـرورش   آمـوزش و  ه دويرستان ناحيه دوم دبيدانش آموزان دختر پا
ـ  يهمبسـتگ  ج حاصـل نشـان داد  ينتـا  ،راز انجـام شـد  يشـ شهر  ن يب

 يمنفـ  يابيـ ترس از ارز و ير بدنياز تصو يبا نگران ياضطراب اجتماع
 يرهـا يمتغ و از نـوع معکـوس اسـت    با عزت نفس، م وياز نوع مستق
 ينـ يش بين پـ يبهتـر  ،بيبه ترت ،يمنف يابيترس از ارز عزت نفس و

ـ يـ مطالعـه متغ  نيـ در ا. بودنـد  يکننده اضطراب اجتمـاع  از  ير نگران
ـ  ير بـدن يتصو ارتبـاط معنـا دار    ياضـطراب اجتمـاع   ينـ يش بيدر پ

ر اضـطراب  يـ از بـدن بـه طـور معنـادار، متغ     يتينارضـا  ينداشته، ول
مطالعـه فـوق از نظـر عـدم وجـود       .کنـد  يمـ  ينيش بيرا پ ياجتماع

ـ  ير بـدن ياز تصـو  يارتباط معنا دار و نگران اضـطراب   ينـ يش بيدر پ
ـ  يبا پژوهش حاضر مغـا  ياجتماع از نظـر وجـود ارتبـاط     ير بـوده، ول

، همسـو  ياضـطراب اجتمـاع   ينيش بياز بدن در پ يتيمعنادار نارضا
 و ويداتياکسـ  تـنش  يابيـ بـه ارز  ]١٨[ وهمکـاران  يزيـ رخيام. اسـت 

 و يعمـوم  يپالسما در زنان مبتال به چاق يدانياکس يت تام آنتيظرف

 )ويداتياکسـ  تنششـانگر ن( MDA ن غلظتيانگيم. پرداختند يشکم
دار  يبه طـور معنـ   يعموم يچاق اضافه وزن و يپالسما در زنان دارا

 ٠١( و )P=٠/ ٠١(ب يـ بـه ترت ؛ بود يعيوزن طب يشتر از زنان دارايب
/٠<P.( و تـنش   يز از نظر ارتباط چـاق يق حاضر نيتحق)٠/ ٠١<P (

   .ق فوق همسو استيبا تحق
نتـايج   نيـز  کشـورها  سـاير  مطالعـات صـورت گرفتـه در    برخي از
 يهـا  افتهيبا  تنش ،اضطراب و يافسردگ و يرابطه با چاق مشابهي در

 و کـه توسـط سـوبرگ    اي در مطالعـه  .اند مطالعه حاضر گزارش کرده
نوجوانـان   يوافسردگ ين چاقيارتباط ب يجهت بررس ]۲۳[ همکاران
 نوجوانان چـاق نسـبت بـه گـروه     ز نشان دادين انجام دادند در سوئد

 يعالئم افسـردگ  يدارا طبيعي،وزن  يگروه دارا اضافه وزن و داراس
  .هستند يقابل توجه

عالئـم   يبـا هـدف بررسـ   ] ۲۴[ همکـاران  دهم ويـ ج مطالعه نينتا
 ياالت متحده نشـان داد ارتبـاط آمـار   يدر دوران بلوغ در ا يافسردگ

؛ در دختران نوجوان وجود دارد يافسردگ ن اضافه وزن ويدار ب يمعن
ـ ا.ده نشـد يـ اضافه وزن د ين ارتباط در پسران دارايه اک يحال در ن ي

در نوجوانـان   ديـ با يچـاق  يروح و يپژوهش نشان داد عواقب جسم
توجـه   و يمورد بررس) به خصوص دختران( اضافه وزن يا دارايچاق 
  .رديقرارگ
اضـطراب در دوران   يافسـردگ  يبـه بررسـ   ]۱۶[ همکـاران  و يرف
ن پـژوهش  يـ ج اينتـا  .ن پرداختنـد ش وزيارتباط آن با افزا و يکودک

شاخص تـوده   ش درصديکودک واضطراب با افزا ينشان داد افسردگ
اضـطراب بـا    و ين بـود کـه افسـردگ   يـ افته مهـم ا ي. همراه بودبدني 

چـاق در ارتبـاط    يهـا  در نمونـه شاخص تـوده بـدني   ش درصد يافزا
بـه عنـوان    ،يدر دوران کودک يدهد مسائل روان يکه نشان مهستند 

ـ ا بنـابر . رديقرار گ نظر مدد به دقت يامل مهم باک عي تـوان   ين مـ ي
ـ     در  ين چـاق يگفت پژوهش حاضر با مطالعه فـوق از نظـر ارتبـاط ب

ــان و ــروز نوجوان ــ .اســتاضــطراب همســو  و يافســردگ ب ن يهمچن
ورک انجـام  يـ وير ند] ۱۹[ همکـاران  که توسط اندرسون و يا مطالعه

 يبـرا  ييرض خطـر بـاال  در معـ  ،نشان داد دختران نوجوان چاق، شد
 ق هنچ وياما در تحق، هستند ياختالالت اضطراب و اساسي يافسردگ

انجام  يواختالالت روح ين چاقيکه در موردارتباط ب] ۲۵[ همکاران
بـه اخـتالالت    ابتال ش خطريسبب افزا يکه چاق مشاهده شد دادند،

 سـت و يبا کاهش احسـاس خـوب بـودن همـراه ن     شود و ينم يروح
محسـوب   يت زنـدگ يـ فيکـاهش ک  يبـرا  يخص معتبرن شايهمچن

 يبا هدف بررس] ۲۶[ همکاران و منتايکه پ يگريمطالعه د .شود ينم
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نشان داد  ،انجام دادند يبروز افسردگ ر بدن وياختالل در تصو ارتباط
ـ  يمعنـ  يگونه ارتباط آمار چيه  ر بـدن و يتصـو  ن اخـتالل در يدار ب

بـه  ] ۲۷[ همکـاران  وپـور   يمطالعـه هاشـم   .وجود نـدارد  يافسردگ
ساله مبتال به اضافه وزن  ۱۸تا  ۱۲اضطراب در دانش آموزان  يبررس

پـژوهش نشـان داد    يهـا  افتـه ي .در شهر اصفهان پرداختنـد  يچاق و
ن نمره اضطراب در نوجوانان مبتال به اضـافه وزن  يانگين ميب يتفاوت

ل يـ ن دلين موضوع به ايد ايشا .ر نوجوانان وجود ندارديسا و يچاق و
 و يدوران کـودک  يچـاق  ،از افـراد جامعـه   ياريبسـ  اسـت کـه هنـوز   

  .دانند يفرزندان خود م يرا نشانه سالمت ينوجوان
 ،يش وزن وافســردگين افــزايبــ دادن مطالعــه نشــان يــا ،تيــدر نها

عـالوه بــر   يچـاق . دارد دار وجـود  يارتبـاط معنـ   تـنش،  اضـطراب و 
ـ ا بنـابر  .ردز بـه همـراه دا  يرا ن يمشکالت روح، يمشکالت جسم ن ي

، بـا  يچـاق  يعالوه بر مشکالت جسم يدرمان مشکالت روح توجه و
کـه   نيـ با توجـه بـه ا   .استت ياهم يهدف قرار دادن نوجوانان دارا

شـنهاد  يفقط دختران نوجوان بوده اسـت پ  ،قين تحقيجامعه هدف ا
به طـور همزمـان    )پسر دختر و(دو جنس  هر روي يقيتحق شود يم

 تـنش  اضطراب و ،يارتباط آن با افسردگ و يبدن ريتصو و شده انجام
  .سه شوديدو گروه باهم مقا در هر
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ABSTRACT  
 
The relationship between body image of obese adolescent girls and depression, 
anxiety and stress 
 
Shahnaz Golian1, Malihe Ghiyasvand1, Mandana Mirmohamad Ali1, Abas Mehran2 
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Objective (s): Obesity is a major public health problem worldwide. This study aimed to investigate on relationship between 
body image and depression, anxiety and stress among obese adolescent girls in Tehran, Iran. 
Materials: This was a cross-sectional study of 837 teen girls aged 13 to 18 years old in Tehran, Iran.  Data were collected a 
three part questionnaire including questions on sociodemograhic information, the Multidimensional Body-self Relations 
(MBSRQ), and depression, anxiety and stress standard questionnaire (DASS-21). Pearson correlation coefficient was used for 
investigation of the relationship between body image and depression, anxiety and stress. 
Results: The findings showed that there was significant negative relationship between obesity and body image in adolescent 
girls with depression (P=0.001), anxiety (P=0.035) and stress (P<0.001).  
Conclusion: Obesity might have negative impact on mental health in adolescent girls. 
 
Key Words: Obesity, Body image, Depression, Anxiety, Stress 
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