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  1393شهر ارومیه سال  دانش آموزان دبیرستانیبررسی ارتباط نمایه توده بدنی با عزت نفس در 
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mradfar1343@gmail.com 
 

سال گذشته، بطور قابل توجهی افزایش یافته است. گسترش چاقی موجب معطوف  30مقدمه: شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان طی 
نتایج ضد و نقیضی از  ها یبررسشده است. برخی  ها انسانروانی وجود شدن اذهان عمومی به آثار سؤ ناشی از آن بر ابعاد جسمانی و 

. این در حالی است که ممکن است افراد با عزت نفس باال به جهت ارزش و احترام بیشتري که اند دادهارتباط چاقی با عزت نفس ارائه 
ن ارتباط عزت نفس با نمایه توده بدنی در دانش براي خود قائل هستند شیوه زندگی سالم تري اتخاذ نمایند. هدف این مطالعه تعیی

  .باشد یمآموزان 
دولتی روزانه  هاي یرستاندبکه در آن دانش آموزان دختر  باشد یمهمبستگی  –: پژوهش حاضر یک  مطالعه توصیفی ها روشمواد و 

آموز مشغول به تحصیل در دانش  شهر ارومیه به صورت چند مرحله اي انتخاب و بررسی شدند. معیارهاي ورود به مطالعه
حاد و  هاي یماريبو تمایل به شرکت در مطالعه،  بود . دانش آموزان مبتال به دولتی روزانه ، دوره اول و دوم متوسطه  هاي یرستاندب

جسمی ظاهري (جاي زخم،  هاي یبآسمزمن جسمی و روانی طبق پرونده بهداشتی مدرسه، دانش آموزان معلول ، دانش آموزانی که 
براي محاسبه حجم نمونه ابتدا یک مطالعه وختگی) داشتند و دانش آموزانی که ورزشکار حرفه اي بودند، از مطالعه خارج شدند. س

  .نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید 450و با احتساب احتمال ریزش پایلوت انجام شد که با استفاده از برآوردهاي بدست آمده 
از شرکت کنندگان و خانواده  ها دادهاخالق دانشگاه علوم پزشکی مجوز الزم اخذ گردید. قبل از گردآوري جهت انجام پژوهش از کمیته 

رضایت نامه کتبی گرفته شد. به آنان گفته شد که شرکت در طرح داوطلبانه بوده و در هر مرحله از تحقیق بدون اینکه لطمه اي  ها آن
  ز طرح خارج شوند. ا توانند یمآموزشی آنان وارد شود  مسائلبه 

اندازه گیري شد. نمایه توده بدنی مطابق معیار کمیته تخصصی سازمان بهداشت  ها نمونهبراي اندازه گیري نمایه توده بدن وزن وقد 
و بیشتر) تقسیم  30)و چاق (25-99/29)، داراي اضافه وزن (5/18-99/24)، با وزن طبیعی (5/18جهانی به چهار گروه الغر (کمتر از 

)، 17 -0به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پاسخ دادند. عزت نفس دانش اموزان در سه سطح پایین ( ها نمونهندي شدند. سپس ب
) تقسیم بندي شدند. اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه کوپر اسمیت در ایران توسط کروژده، صداقت 50 - 34) و باال (17-34متوسط (

 مورد تأیید قرار گرفته است. )25-23(و در خارج از کشور نیز توسط روبرت، آلفرمن و اسمیت )r= ()20-22 %78پیشه و غفاري (
استفاده شد. براي توصیف اطالعات از آمار توصیفی و براي تحلیل  20نسخه  spssاز نرم افزار کامپیوتري  ها دادهجهت تجزیه و تحلیل 

قل براي مقایسه مقادیر دو گروه کمی، از آنالیز واریانس براي بیش از دو گروه مست tهاي  آماري از آزمون آماري استنباطی شامل آزمون
دو و فیشر دقیق براي مقایسه مقادیر کیفی استفاده شد. همچنین براي تحلیل ارتباط بین عزت  با مقادیر کمی و مستقل و آزمون کاي

  گردید.نفس و نمایه توده بدن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 
سال با  15 ها نمونهدختر دبیرستانی دوره اول و دوم شهر ارومیه وارد مطالعه شدند. میانگین سنی  450در این مطالعه تعداد : ها یافته

ساله و فرزند اول و یا دوم  خانواده هستند. رتبه تولد با عزت  13%)  21,8آموزان ( . بیشترین تعداد دانشباشد یم 1,75انحراف معیار 
 14نفر با پدر،  6کنند،  درصد افراد با هردو والدین زندگی می 94,7ها  ه بدنی تفاوت معنادار آماري ندارد. از کل نمونهنمایه تود نفس،

با  دانش آموزانی که  کنند یمکنند. عزت نفس دانش آموزانی که با خانواده زندگی  نفر با غیر پدر و مادر خود زندگی می 4نفر با مادر و 
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% داراي عزت نفس پایین، 7,1 ها یافتهداراي عزت نفس متوسط بودند. طبق  ها نمونهتفاوت دارد. بیشتر  کنند یمنبا خانواده زندگی 
دو نشان داد که بین عزت نفس و نمایه توده بدنی ارتباط  % داراي عزت نفس باال بودند. آزمون کاي17,7عزت نفس متوسط و  74,4

ا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی خطی معنادار منفی بین نمایه توده . همچنین ب(Sig=0/003)معناداري وجود دارد 
  .(Sig=0/002)بدنی و عزت نفس مشاهده گردید 

نتیجه گیري: مطالعه حاضر نشان داد که بین نمایه توده بدنی با عزت نفس در دختران نوجوان ارتباط وجود دارد. به این معنی که 
. براي اینکه دختران نوجوان داراي عزت نفس و سالمت روان شوند یمظاهر فیزیکی خود اهمیت قائل  دختران در سن نوجوانی به

 باشند الزم است که از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار باشند. 
  : چاقی، نمایه توده بدن، عزت نفس، نوجوانان کلمات کلیدي


