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ارتباط بین اختالالت تغذیهای ،آمنوره و رضایت از بدن در زنان میانسال ورزشکار
و غیر ورزشکار
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تاریخ پذیرش0253/6/0 :

چکیده
هدف :افزایش سن در زنان و بروز آمنوره میتواند منجر اختالالت تغذیهای و به دنبال آن چاقی و
ناخرسندی زنان از تناسب اندام خود شود .هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی رابطه بین اختالالت تغذیهای،

آمنوره و نارضایتی از شکل بدن در زنان میانسال ورزشکار و غیر ورزشکار بود.
روششناسی :به این منظور  323زن ( 016ورزشکار و  278غیر ورزشکار) بین سنین  29-91در این
پژوهش شرکت کردند .دادههای پژوهش بهوسیله پرسشنامههای جمعیتشناسی ،بررسی سابقه فعالیت
ورزشی ،وضعیت قاعدگی ،نگرش غذایی 78-گزینهای و مقیاس تصویری شکل بدن جمعآوری شد .قد و وزن
به منظور تعیین  BMIواقعی ،ادراک شده و دلخواه اندازهگیری شد .دادهها با آزمونهای یومان ویتنی و
همبستگی اسپیرمن مورد آنالیز قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین اختالل تغذیه و آمنوره ثانویه در دو گروه ،تفاوت معنیداری وجود نداشت .در
حالی که بین نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و  BMIواقعی بین دو گروه تفاوت
معنیداری مشاهده شد ( .)P<1/19میزان نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن در زنان
غیر ورزشکار بیشتر بود (.)P<1/19
نتیجهگیری :بهطورکلی به نظر میرسد ورزش کردن میتواند در کاهش اختالالت تغذیهای و نارضایتی از
بدن برای افزایش عملکرد یا تناسباندام نقش داشته باشد.
واژگان کلیدی :آمنوره ثانویه ،اختالل تغذیه ،شاخص تودۀ بدن ،تصویر بدنی ،زنان ورزشکار
 .0استاد دانشگاه گیالن .7 ،استادیار دانشگاه گیالن .2 ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmehrabanij@gmail.com :
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مقدمه
در تمام جوامع ،بروز چاقی بهعنوان شرایطی
نامطلوب شناخته میشود .از دهه  0581تعداد
افراد دارای اضافهوزن و چاق رو به افزایش بوده
است .تغییر ارزشهای اجتماعی برای الغری،
جذابیت و تناسباندام ،همچنین روند رو به رشد
اضافهوزن موجب ایجاد فاصله بین خواستهها و
واقعیت میشود .این فاصله هر روز بین وزن
واقعی افراد و ایدهآلهای ذهنیشان افزایش
مییابد ( .)0زمانی که بین وزن و شکل بدن
واقعی فرد یا وزن ادراک شده و استانداردهای
موجود در جامعه تفاوت وجود داشته باشد ،افراد
برای تغییر وزن و رسیدن به ایدهآل جامعه با
فشار اجتماعی زیادی رو به رو میشوند و به
دنبال آن نارضایتی از شکل بدن اتفاق میافتد.
پس از آن مشغولیت زیاد به وزن و شکل بدن،
نگرانی بیش از حد درباره آن و ترس از چاقی و
اضافه وزن شکل میگیرد .این عوامل بهعنوان
عالئم اولیه اختالل تغذیه (بیاشتهایی 0و
پرخوری عصبی )7شناخته شدهاند ( .)7شواهد
بسیاری وجود دارد که نشان میدهند اختالل
تغذیه با عوامل چندگانه ارتباط مستقیم دارد.
تعدادی از این عوامل عبارتند از ویژگیهای
جمعیتشناسی مانند سن ( ،)2جنسیت ()2-9
از جمله قاعدگی در زنان ( ،)8وزن ( )2و نژاد
( ،)6عوامل روانشناختی از جمله نارضایتی از
شکل بدن ( ،)5،3،0کمالگرایی (،)01،5،0
تمایل به الغری ( )7و عوامل تغذیهای همچون
نگرانی بیش از حد درباره شکل بدن (،)7
محدودیت غذایی و رفتارهای کنترل وزن (.)0،7
در این میان قویترین عامل گسترش اختالل،
1. Anorexia
2. Bulimia nervosa

تغذیه نارضایتی از شکل بدن معرفی شده است
( .)5،6،3محققان گزارش کردهاند که عوامل
خطرزای اختالل تغذیه در ورزشکاران با
ویژگیهای ورزشی از قبیل کمالگرایی،
رقابتطلبی ،عملکردگرایی و نگرانی در مورد
شکل بدن تشدید میشوند و احتمال بروز این
وضعیت را افزایش میدهند ( .)7ورزشکاران ،در
مقایسه با افراد عادی ،فشار بیشتری برای داشتن
وزن مناسب و شکل بدنی ایدهآل متحمل
میشوند؛ زیرا ورزشکاران نه تنها با داشتن وزن
کم ،مهارتها را بهتر اجرا میکنند ،بلکه ظاهر
آنها نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد ( .)00عالوه
بر این ،سطح رقابت ورزشی نیز در بروز اختالل
تغذیهای نقش مهمی ایفا میکند ( .)5،7با وجود
این ،نتایج محققان متضاد و پیچیده است
بهطوری که یافتههای اشلی 2و همکاران تفاوتی
بین ورزشکاران نخبه و افراد غیر ورزشکار نشان
نداد ( .)07رنکینگ و الکساندر 3گزارش کردند
که احتمال بروز اختالل تغذیه در ورزشکاران
کمتر از غیر ورزشکاران است ( .)9اولیوریا 9و
همکاران هم هیچ موردی از اختالل تغذیه در
بین آزمودنیهای ورزشکار گزارش نکردند (.)02
در مقابل ،برن و مکلین 8گزارش کردند که
شیوع اختالل تغذیه در ورزشکاران بیش از افراد
غیر ورزشکار بود ( .)03صحتی و همکاران نیز
گزارش کردند شیوع اختالالت قاعدگی از جمله
آمنوره در بین قهرمانان ورزشی بیشتر از زنان
غیر ورزشکار است ( .)8این در حالی است که به
نظر میرسد اجرای تمرینات ورزشی منظم با
شدت پایینتر باعث بهبود دیسمنوره و سندرم
3. Ashley
4. Reinking and Alexander
5. Oliveira
6. Byrne and Mclean
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قبل از قاعدگی شود ( .)8از سویی ،اختالل تغذیه
و نارضایتی از شکل بدن در کشورهای غربی ،به
ویژه در میان زنان ورزشکار به خوبی مورد
مطالعه قرار گرفته است ()7،09،5،00،9؛ اما این
دسته از مطالعات در ایران بسیار کم انجام شده
است .طبق شواهد در دسترس پژوهشها غالباً
به گروه سنی نوجوانان محدود میشود یا در
زنان جوان در نمونههای کم و بدون بررسی
سطح فعالیت بدنی گزارش شده است (.)7،08
بهعالوه به دلیل پوشش متفاوت زنان ایرانی با
زنان جوامع غربی ،این فرضیه مطرح است که
زنان ایرانی از اختالل تغذیه و نارضایتی از شکل
بدن مصوناند ( .)08در حالی که رد یا تأیید این
فرضیه نیازمند مطالعات بیشتری است .از آنجایی
که سالهاست محققان به بررسی عوامل
خطرزای اختالل تغذیه در مدلهای تکمتغیری
پرداختهاند (برای مثال رابطه بین افسردگی و
اختالل تغذیه ،رابطه بین سطوح اجتماعی و
اختالل تغذیه) ،تأثیر مدلهای تکمتغیری بر
اختالل تغذیه بهخوبی روشن شده است؛ از اینرو
هماکنون پژوهشگران تالش میکنند با طراحی
مدلهای چند متغیره در پیشبینی عوامل
خطرزا در میان زنان ،ابعاد بیشتری را تبیین
کنند ( .)09بنابراین در پژوهش حاضر سعی
شده عالوه بر مقایسه شیوع اختالل تغذیه و
نارضایتی از شکل بدن در زنان ورزشکار و غیر
ورزشکار ،تأثیر عواملی همچون شاخص توده
بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن ،نارضایتی

از شکل بدن و ارتباط این متغیرها با اختالل
تغذیه و آمنوره تبیین شود.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،جامعه موردنظر را زنان ورزشکار
و غیر ورزشکار میانسال شاغل در اداره
آموزشوپرورش استان گیالن تشکیل میدادند.
شرایط آزمودنیهای غیر ورزشکار ،اشتغال در
آموزشوپرورش بهعنوان معلمان غیر تربیتبدنی،
داشتن سن  29-91سال و عدم شرکت در
فعالیتهای منظم ورزشی در یک سال گذشته
بود .بر اساس نمونهگیری تصادفی و هدفدار
تعداد  278معلم غیر تربیتبدنی با شرایط
ذکرشده بهصورت فراخوان عمومی و بهطور
داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.
همچنین جامعه ورزشکاران را زنان میانسال
شاغل در اداره آموزشوپرورش تشکیل دادند.
شرایط آزمودنیهای ورزشکار ،اشتغال در
آموزشوپرورش بهعنوان معلمان تربیتبدنی،
داشتن سن  29-91سال و اجرای سه روز
فعالیت منظم ورزشی در هفته بود .زنان یائسه و
افرادی که به بیماریهای زنانه خاص مبتال
بودند ،از مطالعه کنار گذاشته شدند .بر این
اساس  016معلم تربیتبدنی با ویژگیهای
ذکرشده ،داوطلبانه در این پژوهش شرکت
کردند (جدول .)0
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جدول  .1ویژگیهای فردی و ترکیب بدن آزمودنیها
ورزشکار

غیر ورزشکار

( 148نفر)

( 321نفر)

25/22±2/85

30/67±3/90

وزن (کیلوگرم)

22/23±2/36

60/26±6/50

2

 BMIواقعی ( )kg/m

76/72±7/30

21/9±3/02

 BMIایدهآل ()kg/m2

77/56±0/69

79/00±7/02

نارضایتی از بدن ()%

02/08±0/26

77/10±0/25

اختالل تغذیه ()%

08/29±0/18

02/99±0/75

سن (سال)

اطالعات موردنیاز ،با استفاده از پرسشنامه
جمعیتشناسی ،پرسشنامه بررسی سابقه
ورزشی ،پرسشنامه نگرش غذایی)06،02( 078-
و مقیاس تصویری شکل بدن )05( 7جمعآوری
شد .شایانذکر است محقق در تمامی مراحل
تکمیل پرسشنامهها در کنار آزمودنیها حضور
داشت تا در صورت ابهام در نحوه تکمیل
پرسشنامه ،توضیحات کامل ارائه شود .پس از
آن ،قد و وزن هر داوطلب برای مقایسه شاخص
توده بدن ( )BMIبا استفاده از ابزار استاندارد
اندازهگیری شد.
پرسشنامه نگرش غذایی 78-دامنه وسیعی از
عالئم بیاشتهایی عصبی و پرخوری عصبی را
بررسی میکند ( )08و شامل پرسشهای مربوط
به رژیم غذایی ( 02پرسش) ،کنترل تغذیه (2
پرسش) ،تمایل به مواد غذایی ( 2پرسش) و
رفتارهای مرتبط با پرخوری عصبی (  2پرسش)
میباشد .ضریب پایایی برای پرسشنامه نگرش
غذایی 78-در گروه بیماران با اختالل تغذیه و
گروه سالم ،به ترتیب  1/5و  1/62گزارششده
است .این آزمون  62/8درصد از موارد مستعد یا
1. Eating attitude test-26
2. Photographic figure rating scale

مبتال به اختالل تغذیه را پیشبینی میکند
( .)09نحوه امتیازبندی آزمون نگرش غذایی78-
بر اساس مقیاس لیکرت است .به سه مقیاس اول
یعنی هرگز ،به ندرت ،بعضیاوقات امتیاز صفر و
به سه مقیاس بعدی ،یعنی غالباً ،معموالً و
همیشه ،به ترتیب امتیاز  0تا  2داده میشود.
نکته قابلتوجه اینکه ،امتیازبندی پرسش ،79
عکس بقیه پرسشهاست .بیشترین امتیاز
پرسشنامه  26و امتیاز مساوی یا بیشتر از 71
نشاندهنده اختالل تغذیه است (.)71
در آزمون مقیاس تصویری شکل بدن از 01
عکس که بر اساس  BMIواقعی و از نمای
مقابل گرفتهشده استفاده شد ( .)05تصاویر بر
اساس  BMIواقعی از  07/90 BMIتا 30/72
کیلوگرم بر مترمربع ،تقسیمبندی شدهاند (تصویر
 )0که به ترتیب ،تصویر شماره  0نشاندهنده
شاخص توده بدن  ،07/90شماره ،03/27 :7
شماره  ،08/89 :2شماره  ،06/39 :3شماره :9
 ،71/22شماره  ،72/15 :8شماره ،78/53 :2
شماره  ،75/78 :6شماره  ،29/57 :5و تصویر
شماره  30/72 :01میباشد .طبقهبندی عکسها
بر اساس  BMIشامل :تصویر  0و  7بهعنوان
بسیار الغر ،تصویر  2 ،7و  3کموزن ،تصویر  9و
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 8وزن طبیعی ،تصویر  2و  6اضافهوزن و تصویر
 5و  01به چاق اشاره دارد .هر یک از تصاویر
روی ورقه کاغذ در ابعاد کامل کاغذ کپی شد.

تصویر  .1تصاویر استفادهشده در مقیاس تصویری شکل بدن که بر اساس افزایش تودۀ بدن تنظیم شدهاند ()05

عکسها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و
از آنها پرسیده شد که .0 :کدامیک از تصاویر
بیشتر به شما شبیه است؟  .7تمایل دارید به
کدامیک از تصاویر زیر شبیه باشید؟  .2دوستان
و خانواده شما تمایل دارند به کدامیک از
تصویرهای زیر شبیه باشید؟
پاسخ به پرسش  0بهعنوان ادراک فرد از اندازه
بدن 0خود میباشد .پاسخ پرسش  7بهعنوان
 BMIمطلوب و دلخواه 7تلقی میشود .تفاوت
بین  BMIادراک شده و  BMIدلخواه
نشاندهنده نارضایتی از شکل بدن است.
همچنین تفاوت بین  BMIادراکشده توسط
فرد و  BMIذکرشده که دوستان و خانواده
آزمودنی ترجیح میدهند (پرسش  ،)2میزان
فشارهای اجتماعی برای تغییر وزن در نظر
گرفته میشود ( .)05،70عالمت عدد
بهدستآمده نشاندهنده جهت نارضایتی است؛
1. Perceived body size
2. Ideal or desired body size

برای مثال چنانچه آزمودنی تصویر شماره  9را
بهعنوان  BMIادراکشده و تصویر شماره  2را
بهعنوان  BMIدلخواه انتخاب کند ،میزان
نارضایتی فرد برابر عدد  7است ،اما جهت
نارضایتی به سمت کاهش وزن است .به این
معنی که آزمودنی به کاهش وزن تمایل دارد.
نحوه امتیازبندی فشار اجتماعی نیز به همین
ترتیب است .امتیاز بیشتر نشان دهنده نارضایتی
و فشار اجتماعی بیشتر است.
روایی مقیاس تصویری شکل بدن از طریق
ضریب همبستگی بررسی شد .ضریب همبستگی
بهدستآمده بین شاخص توده بدن ادراکشده و
شاخص توده بدن واقعی برابر با (،)r=1/61
ضریب همبستگی برای شاخص توده بدن واقعی
و دلخواه ( )r=1/51و برای نمره نارضایتی از
شکل بدن ( )r=1/51و گزارششده است (.)05
بهمنظور تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها
از آزمون کلموگروف  -اسمیرنف استفاده شد .به
دلیل توزیع غیرطبیعی دادهها از آزمون یومان
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ویتنی برای مقایسه بین گروهها و آزمون
همبستگی اسپیرمن برای شناسایی ارتباط بین
متغیرها استفاده شده است .دادهها با استفاده از
برنامه  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سطح معنیداری در این پژوهش  P<1/19در
نظر گرفته شد.

یافتههای پژوهش

شکل  ،0نشاندهنده میزان فشار اجتماعی برای
کاهش یا افزایش وزن آزمودنیها است .یافتهها
نشان داد برای زنان غیر ورزشکار بیشترین فشار
اجتماعی برای کاهش وزن وجود دارد،
درحالیکه در معلمان ورزشکار بیشترین درصد
مربوط به عدم وجود فشار اجتماعی برای کاهش
یا افزایش وزن دیده میشود .نتایج نشان داد بین
کاهش وزن و عدم فشار اجتماعی برای کاهش
وزن ،در دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده شد
(.)P<1/19

شکل  .1میزان فشار اجتماعی برای کاهش یا افزایش وزن بین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار؛ #تفاوت
معنیدار با آزمون یومان ویتنی ()P<1/19
نتایج آزمون یو مان ویتنی (جدول  )7نشان داد
تفاوت معنیداری بین شیوع اختالالت تغذیه و

آمنوره میان زنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود
نداشت.

جدول  .2اختالالت تغذیهای و آمنوره ثانویه در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
میانگین رتبهها
اختالالت

ورزشکار

080/55

تغذیهای

غیر ورزشکار

080/25

آمنوره

ورزشکار
غیر ورزشکار

082/18
095/55

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول 2
نشان داد بین سن BMI ،واقعی و  BMIادراک
شده در زنان ورزشکار همبستگی

یو مان ویتنی

Z

معنیداری

2621/191

1/139

1/58

2318/91

1/200

1/322

مثبت و معنیداری وجود داشت ( ،)P<1/19در
حالیکه بین اختالل تغذیه و متغیرهای مذکور
رابطهای مشاهده نشد.
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جدول .3نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین  BMIو اختالل تغذیهای در زنان ورزشکار
متغیرها

سن

سن

0

 BMIواقعی

P=1/110

 BMIواقعی
*

 BMIادراکشده

اختالل تغذیهای

0

r=1/391
*

P=1/110

*

0

 BMIادراک

P=1/110

شده

r=1/321

r=1/659

اختالل

P=1/729

P=1/073

P=1/292

تغذیهای

r=1/632

r=1/721

r=1/077

0

* نشان دهنده سطح معنیداری  P<1/19میباشد.

ادراک شده و اختالل تغذیهای در میان زنان غیر
ورزشکار رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول 3
نشان داد بین سن BMI ،واقعیBMI ،

جدول .0نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین سن BMI ،و اختالل تغذیهای در زنان غیر ورزشکار
 BMIواقعی

متغیرها

سن

سن

0

 BMIواقعی

P=1/110
r=1/855

 BMIادراک
شده
اختالل تغذیهای

*

0
P=1/110
r=1/697

 BMIادراکشده

*

*

0

*

*

P=1/110
r=1/706

P=1/110
r=1/293
P=1/110
r=1/929

P=1/110
r=1/772

*

اختالل تغذیهای

0

* نشان دهنده سطح معنیداری  P<1/19میباشد.

این در حالی بود که بین سطح فعالیت بدنی با
اختالالت تغذیهای و آمنوره ثانویه در زنان

ورزشکار و غیر ورزشکار رابطۀ معنیداری
مشاهده نشد (جدول .)9
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جدول  .5همبستگی بین سطح فعالیت بدنی ،اختالالت تغذیهای و آمنوره

ورزشکار
سطح فعالیت بدنی
غیر ورزشکار

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اختالل تغذیه
و آمنوره بین دو گروه ،تفاوت معنیداری وجود
نداشت .باالترین میزان نارضایتی از شکل بدن در
غیر ورزشکاران گزارش شد که در این میان81 ،
درصد از این نارضایتی تمایل به کاهش وزن بود.
درحالیکه در میان افراد ورزشکار بیشترین
درصد مربوط به عدم وجود فشار برای کاهش یا
افزایش وزن مشاهده شد .در ورزشکاران بین
سن BMI ،واقعی و  BMIادراکشده
همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت؛
درحالیکه بین اختالالت تغذیهای و متغیرهای
مذکور در زنان ورزشکار رابطهای مشاهده نشد.
همچنین در غیر ورزشکاران بین سنBMI ،
واقعی BMI ،ادراکشده و اختالل تغذیهای
رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد سطح فعالیت بدنی از
عوامل بروز اختالل تغذیه محسوب نمیشود و
تفاوت معنیداری بین شیوع اختالالت تغذیه
بین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود ندارد.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج اولیوریا و همکاران
( )7112هم راستا و با مطالعات برن و مکلین
( ،)7117اسموالک و همکاران ( )7111مخالف
است ( .)77 ،02 ،9 ،7از آنجایی که سطح
فعالیت بدنی بهعنوان عاملی مؤثر در بروز اختالل

اختالالت تغذیهای

آمنوره ثانویه

P<1/05

P<1/09

r=1/320

r=1/210

P<1/010

P<1/010

r=1/730

r=1/730

تغذیه شناختهشده است ،دلیل احتمالی تفاوت
مطالعات سطح فعالیت و رقابت ورزشکاران است.
زیرا در مطالعه اشلی و همکاران (،)0558
رنکینگ و الکساندر ( ،)7119ورزشکاران در
سطوح غیرنخبه فعالیت میکردند .نتایج مربوط
به نارضایتی از شکل بدن با یافتههای کاستاریل
و استاموا ،)7115( 0مارتینسن 7و همکاران
( )7101موافق و با نتایج برن و مکلین ()7117
ناهمسو است ( .)73 ،72 ،7یکی از
محدودیتهای تحقیق برن و مک لین عدم
کنترل فعالیتهای بدنی در غیر ورزشکاران بود
که میتواند دلیل تفاوت موجود باشد.
ازآنجاییکه تعریف غیر ورزشکار در دامنه
کمتحرک ،غیرفعال و غیر ورزشکار قرار دارد،
ممکن است بعضی از آزمودنیهای غیر ورزشکار،
قبالً ورزشکار بوده باشند ( )5یا در فعالیتهای
ورزشی تفریحی شرکت میکردند ،درحالیکه در
پژوهش حاضر به دلیل کنترل سطح فعالیت
بدنی هیچیک از آزمودنیهای غیر ورزشکار در
یک سال گذشته فعالیت ورزشی منظم نداشتند.
در تفسیر نتایج فشار اجتماعی در دو گروه
میتوان اظهار داشت که اغلب مطالعات نشان
1. Costarelli and Stamou
2. Martinsen
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دادهاند در ورزشکاران فشار اجتماعی برای
الغری و تغییر وزن بیش از دیگر گروهها است؛
این مطالعات به بررسی فشار اجتماعی در
رشتههای ورزشی مرتبط با الغری (ژیمناستیک،
باله ،شنای موزون) پرداختهاند ( )5 ،7و
ازآنجاییکه ورزشکاران پژوهش حاضر در
رشتههای توپی و غیر وابسته به الغری
بررسیشدهاند ،ممکن است ماهیت رشته ورزشی
در میزان فشار اجتماعی برای تغییر وزن اثرگذار
باشد ( .)5 ،7بهطورکلی میتوان زیاد بودن
میزان اختالل تغذیه در ورزشکاران را چنین
توجیه کرد که این افراد با تمایل به الغری عالوه
بر کسب زیبایی در اندام به دنبال افزایش مهارت
هستند که از طریق کاهش وزن و کاهش توده
چربی بدن امکانپذیر است ( .)79ورزشکاران
فشار زیادی برای کاهش وزن متحمل میشوند؛
زیرا معتقدند افزایش وزن موجب اختالل در
عملکرد ورزشی میشود .این موضوع بهویژه در
ورزشهای استقامتی بیشتر دیده میشود (.)79
این تمایل گاهی از طرف مربی تشدید میشود.
بهطوریکه گزارششده زمانی که ورزشکاران
سطح مهارت و عملکردشان مطابق با
خواستههای مربی نباشد ،معموالً با توصیه مربی
برای کاهش وزن مواجه میشوند ( .)00به دلیل
حساس بودن سطح رقابت ورزشکاران ،مربیان
نگرانی بیشازحدی درباره وزن و عملکرد
ورزشکاران نشان میدهند ،بنابراین معموالً وزن
و تغذیه در ورزشکاران از طرف مربی کنترل
میشود ( .)00اگرچه مربیان علت اختالل تغذیه
در ورزشکاران نیستند ،اما ممکن است توصیه
مربی برای کاهش وزن بهعنوان محرکی برای
افراد مستعد به اختالل تغذیه محسوب شود (.)5

محققان گزارش کردهاند ،عوامل رفتاری و
شخصیتی بسیاری همچون رقابتطلبی ،تمایل
به بهترین بودن ،اضطراب درباره عملکرد ورزشی
در اختالل تغذیه نقش بسزایی دارد (.)78، 00
این خصوصیات موجب تقویت عملکرد ورزشی
میشود ،اما بهطور غیرمستقیم با رفتارهای
غذایی نامناسب و اختالل تغذیه ارتباط دارد.
همچنین بیانشده است که این خصوصیات
رفتاری در ورزشکاران در سطوح باال به دلیل
انگیزههای خاص بیشتر است ()78؛ بهعالوه
برخی پژوهشگران استدالل کردهاند که برخی از
خصوصیات شخصیتی ورزشکاران با افراد
آنورکتیک 0مشابه است .برای مثال نیاز به
پذیرش ،انکار ناراحتی ،تعهد در انجام کارهای
سخت ویژگیهای مشترکی است که میتواند
دلیل آسیبپذیر بودن ورزشکاران نسبت به
اختالل تغذیه باشد ( .)71همچنین تجربه
زندگی پُراضطراب و استرس با بروز اختالل
تغذیه مرتبط است .بنابراین به دلیل شیوه
زندگی ورزشکاران ،این گروه ،افراد در معرض
خطر شناختهشدهاند (.)71
در ارتباط با وضعیت آمنوره در زنان
ورزشکار و غیر ورزشکار نیز تفاوت معنیداری
بین دو گروه مشاهده نشد؛ درواقع رابطۀ بین
سطح فعالیت بدنی و وضعیت آمنوره مشاهده
نشد .صحتی و همکاران نیز تفاوت معنیداری را
بین میزان بروز وضعیت آمنوره در زنان ورزشکار
و غیر ورزشکار مشاهده نکردند ،هرچند مقدار آن
در غیر ورزشکاران بیشتر از ورزشکاران بود (.)8
احتماالً اختالالت آمنورهای در افراد با سطح
فعالیت بدنی باالتر مانند ورزشکاران حرفهای
قابل توجهتر است و با انجام حداقل فعالیت
1. Anorectic
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بدنی ،تغییراتی در وضعیت قاعدگی ایجاد
نمیشود .بنابراین به نظر میرسد نمیتوان
دربارۀ شیوع این اختالل در ورزشکاران و غیر
ورزشکاران به یک دیدگاه مشترک رسید و
بهاحتمال فراوان عواملی همچون سطح فعالیت
بدنی ،مدت و شدت تمرینات در طوالنیمدت،
عوامل اثرگذاری بر میزان شیوع وضعیت آمنوره
است.
در توجیه باالتر بودن نارضایتی از شکل بدن
در زنان ورزشکار میتوان اظهار داشت که
فعالیت منظم موجب افزایش قدرت بدنی،
تناسب عضالنی ،کاهش چربی و بهبود ظاهر بدن
میشود و به دنبال آن رضایت از بدن افزایش
مییابد ( .)72فعالیت ورزشی با افزایش اعتماد به
نفس ،نقش مثبتی در بهبود تصویر بدن ایفا
میکند .محققان استدالل میکنند که بهبود
وضعیت ظاهری و شکل بدن موجب بهبود
خصوصیات روانی از قبیل خودپنداری ،خود
ارزشی و اعتمادبهنفس میشود؛ بنابراین شاید
بتوان تمرینات ورزشی را بهعنوان راهکاری
درمانی در افراد با نارضایتی از شکل بدن استفاده
کرد ( .)72همچنین شکل بدن ورزشکاران،
شباهت زیادی به ایدهآلهای جامعه دارد .برای
مثال ،از نظر اجتماعی ،زنان الغر و متناسب و
مردان عضالنی ،ایدهآلترین شکل بدن شناخته
شدهاند ( .)72احتماالً دلیل باال بودن رضایت از
بدن در ورزشکاران این باشد که آنها واقعاً از
همتایان غیر ورزشکار خود کمتر چربی دارند و
مانند آنها چاق نیستند .وقتی افراد ورزشکار
خود را با همتایان غیر ورزشکار خود مقایسه
میکنند خود را زیباتر ،قویتر و عضالنیتر
میبینند ،بنابراین احساس غرور بیشتری دارند

که به دنبال آن رضایت از شکل بدن در آنها
افزایش مییابد (.)76
بهطورکلی به نتایج ،رابطه عوامل مؤثر
همچون  BMIواقعی ،نارضایتی از شکل بدن،
فشار اجتماعی برای کاهش وزن ،انحراف در
تصویر بدن مشاهده شد؛ بااینحال این پرسش
مطرح است که چگونه ورزشکاران افراد مستعدی
برای اختالالت تغذیهای محسوب میشوند .در
این گروه بین عوامل مؤثر و اختالل تغذیه
همبستگی مشاهده نشد .در توجیه این مسئله
شاید بتوان اظهار داشت که اختالل تغذیه
پدیدهای چندبعدی است ،در بررسی اختالل
تغذیه در ورزشکاران نخبه باید به عوامل مؤثر
روانشناختی اهمیت خاصی داده شود؛ زیرا
عواملی همچون فشارهای مربی برای کاهش
وزن ،اعتمادبهنفس و اضطراب حاصل از فشار
محیطهای ورزشی میتواند نقش مؤثری داشته
باشند ( .)2،6،00،03بهعالوه در ورزشکاران باید
به عوامل بیولوژیکی و هورمونی نیز توجه شود.
درواقع اختالل تغذیه به دو پدیده بیاشتهایی و
پرخوری عصبی اشاره دارد ( .)08اشتها پدیدهای
است که توسط عوامل هورمونی و عصبی کنترل
میشود .شواهدی مبنی بر تأثیر فعالیت بدنی بر
اشتها وجود دارد ( .)76محققان گزارش کردهاند،
تمایل و تالش برای کاهش وزن در ورزشکاران
زن ،بیشتر از توجه به زیبایی مرتبط با عملکرد
ورزشی است ( .)79درواقع ،برای اغلب
ورزشکاران اختالل تغذیه ممکن است ارمغان
فعالیت بدنی باشد نه عوامل روانشناختی
همچون نارضایتی از شکل بدن یا فشار اجتماعی
برای تغییر وزن (.)7
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بنابراین این احتمال وجود دارد که عوامل
مؤثر ذکرشده که در این مطالعه مورد بررسی
قرار نگرفتهاند ،در مقایسه با نارضایتی از شکل
بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن اثر
بارزتری بر اختالل تغذیه ورزشکاران داشته
باشند .تفاوت بین علت رفتارهای غذایی ناسالم
در ورزشکاران و غیر ورزشکاران ،توسط
مارتینسن و همکاران نیز تأیید شده است ()73
و نشان میدهد دلیل پیروی رژیم غذایی در
ورزشکاران افزایش عملکرد است ،درحالیکه در
غیر ورزشکاران ،بهبود ظاهر از عوامل مؤثر
محسوب میشود.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین شیوع
اختالل تغذیه و آمنوره تفاوت معنیداری بین
زنان ورزشکار و غیر ورزشکار دیده نشد،
درحالیکه بین نارضایتی از شکل بدن و فشار
اجتماعی برای تغییر وزن در میان زنان ورزشکار
و غیر ورزشکار تفاوت معنیداری مشاهده شد.
به نظر میرسد عوامل مؤثر در نارضایتی از شکل

بدن در هر دو گروه ،شاخص توده بدن زیاد و
فشار اجتماعی برای تغییر وزن باشد .همچنین
مهمترین عوامل مؤثر در بروز اختالل تغذیه در
زنان غیر ورزشکار ،شاخص توده بدن ،فشار
اجتماعی برای تغییر وزن و نارضایتی از شکل
بدن است .به نظر میرسد در بررسی علل
اختالل تغذیه در ورزشکاران باید به عوامل
فیزیولوژیکی و روانشناختی بیشتر توجه کرد.
بهطورکلی نتایج نشان داد که هرچند بین
اختالل تغذیه و آمنوره اختالفی مشاهده نشد،
اما بین کاهش وزن و عدم فشار اجتماعی برای
کاهش وزن تفاوت وجود داشت.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از تمامی آزمودنیهایی که در
این تحقیق شرکت کردند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارند.
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Abstract
Aim: Aging in women and the incidence of amenorrhea can lead to eating disorders,
obesity and dissatisfaction of their body shape.
Method: A total of 434 (108 athletes; BMI: 28.27±2.41, and 326 non-athletes; BMI:
35.11±4.13) Iranian women between 35-50 years old, participated in this study. The
data were collected via a package that was consisted of questionnaires involving
demographic, athletic history, menstrual pattern, eating attitude test-26, (The EAT-26
questionnaire) and female body image scale. The body mass index (BMI) was
measured to compare actual, perceived and ideal body sizes Data were analyzed by
Mann Whitney U and Spearman correlation.
Results: The finding showed that there was no significant difference between eating
disorder and secondary amenorrhea between athlete and non-athlete groups; but there
was significant difference between body dissatisfaction, social pressure to change
weight and actual BMI between two groups (P<0.05). The most rate of body
dissatisfaction and social pressure to change weight observed in non athletes women
(P<0.05).
Conclusion: In general, it seems that exercise can reduce eating disorders and body
dissatisfaction or fitness contribute to increased performance.
Keywords: Secondary amenorrhea, Eating disorder, Body mass index, Body image,
Athlete females
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