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وحيد روح اللهی  ، 1اعظم ميرزا اکبري

 ، 2مرضيه ضيا 3

 1استادیار ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 2کارشناس ارشد،گروه تربیت بدنی ،دانشکده فنی حضرت فاطمه(س) کرمان.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
نام نویسنده مسئول:
وحيد روح اللهی

چکيده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و تغییر مراحل فعالیت بدنی
بر پایه تفاوت های جنسیتی در دانشجویان بود .نمونه ی پژوهش شامل 222
دانشجوی دختر و پسر ( 112دختر و  112پسر) دانشگاه شهید باهنر کرمان با
میانگین سنی  21/97±2/8می باشد که به روش در دسترس انتخاب شده و داوطلبانه
در این تحقیق شرکت کردند .به منظور جمع آوری اطالعات ،از سه پرسشنامه
اطالعات فردی محقق ساخته ،پرسشنامه خودتوصیف گری جسمانی مارش ()1771
و پرسشنامه تغییر مراحل فعالیت بدنی مارکوس و فورسیت ( )2222استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در سطح آلفای
 2/20مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که بین خودتوصیف گری
بدنی و مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد ،خودتوصیف گری بدنی در مراحل مختلف
تغییر رفتار فعالیت بدنی بطور معنی داری متفاوت است؛ همچنین تفاوت های
جنسیتی نیز در این زمینه مشاهده گردید.

واژگان کليدي :تصویر بدنی ،تغییر مراحل فعالیت بدنی ،تفاوت جنسیتی.
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مقدمه
تصویر بدن یك سازه روان شناختی چند بعدی و پیچیده است که شامل خود ادراکی های مرتبط با بدن و خود نگرشی هایی شامل
تفکرات ،عقاید ،احساسات و رفتارها می باشد [.]4
به اعتقاد گامر و گارفینکل ،) 1781( 1بدن شامل دو جنبه مرتبط اما متفاوت است  :تحریف ادراکی اندام فرد که منجر به برآورد بیش
از اندازه قسمت هایی از بدن می شود ،و تغییرات عاطفی شناختی که با نارضایتی و نگرانی نسبت به شکل و اندام فرد مرتبط است [.]0
در جامعه ی معاصر ،زیبایی و اهمیت بدن عاملی است که نوجوانان و جوانان را به سوی نارضایتی از ظاهر ،ناسازگاریهای روانی و
اختالالت بسیاری نظیر اختالالت خوردن سوق می دهد[]18؛ رسانه ها ،خانواده و محیط اجتماعی می تواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم
بر تصویر بدن تاثیرگذار باشد .تعامالت میان این متغیرها می تواند ظاهر غیر واقعی برای فرد بوجود آورد؛ همچنین مقایسه های بیش از حد
با همساالن توانسته است نارضایتی بدنی را بوجود آورد [.]21
تغییرات جسمانی ناشی از بلوغ به ویژه اضافه وزن عامل خطر سازی برای پریشانی های تصویر بدن و سازگاری روانشناختی ذکر شده
است .برخی مطالعات نشان داده اند افرادی که بین تصویر بدن واقعی و آرمانی خود تفاوتهایی احساس می کنند ،این ناهمخوانی را درونی می
کنند؛ نارضایتی ایجاد شده از این ناهمخوانی به افسردگی و اضطراب باال و عزت نفس پایین می انجامد و در نهایت به سالمت روانی فرد آسیب
می رساند [ .] 9آگاهی از تحریکات درونی ،تمایل به الغری ،کنترل تکانه ،ریاضت ،کمال گرایی و اختالالت خوردن رفتارهایی است که از
نارضایتی از تصویر بدن نشأت می گیرد .دست انداخته شدن و عیب جویی به عنوان عامل معنی داری در تعیین تصویر بدن منفی در میان
افراد دارای اضافه وزن در نظر گرفته شده است [ .]1گریلو وهمکاران )1774(2دریافتند که دامنه ی نارضایتی از تصویر بدن در طول بزرگسالی
با فراوانی دست انداخته شدن به ویژه درباره ی وزن و اندازه در دوران کودکی رابطه ی مثبتی دارد .این امر باعث رشد تصویر بدن منفی و
کاهش عزت نفس می شود [.]8
تصویر بدن می تواند نقش مهمی را در مدیریت و حفظ سالمت وزن بدن بازی کند ،بنابراین تصویر بدن پدیده ای است که قویاً با
جنسیت مرتبط است و ماهیت هر جریان رشدی برای هر دو جنس متفاوت می باشد [ .]19به طوری که دختران بیشتر درباره ی اضافه وزن
و پسران نیز درباره ی کمبود وزن و عدم رشد کافی نگرانند .با توجه به تفاوت های جنسیتی هنگام بلوغ ،پسران با رشد جسمانی دیررس در
خطر مشکالت سازگاری بین فردی بیشتری می باشند؛ در حالی که دختران نوجوان با رشد یافتگی سریع تر ،ناسازگاری های بین فردی
بیشتری را تجربه می کنند [ .]11تحقیقات نشان داده اند که معموال دختران تمایل دارند بدنی الغر اندام داشته باشند ،در حالیکه پسران
تمایل به بدنی حجیم شبیه به ورزشکاران دارند [ .]12،11این شناخت نادرست از وضعیت وزن بدن و همچنین تصویر بدن منفی که با کنترل
وزن همراه است ،ممکن است با رفتارهای غیرسالم و بیماری های روانی همراه باشد [.]12،22
امروزه نقش ورزش  ،فعالیت های بدنی و برنامه های تفریحی و سرگرمی در جهت حفظ سالمت جسمی و روانی بر کسی پوشیده نیست.
افراد به دالیل گوناگون به سمت ورزش و فعالیت های بدنی روی آورده و آن را دنبال می کنند .یکی از دالیل را می توان کسب ظاهر فیزیکی
مناسب عنوان نمود؛ از طرفی احتماال افراد از ورزش به عنوان ابزاری برای کاهش و کنترل نارضایتی از بدن استفاده می کنند و این تفکرات
موجب می شود تا افراد بطور فزاینده ای دچاراختالالت خوردن شوند .امروزه به منظور برنامه ریزی برای تغییر رفتار در آموزش بهداشت و
ارتقای سالمت ،نظریه ها و الگوهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها الگوی فرانظریه ای است .این الگو توسط پروچاسکا و دکلمنته 2به
عنوان یك الگوی جامع تغییر رفتار ابداع شده که بر تصمیم گیری افراد تمرکز دارد و ساختار مرکزی آن مراحل تغییر است [ .]22الگوی
فرانظریه ای به طور وسیع به عنوان چارچوبی برای درك رفتار مرتبط با سالمت و هدایت تالش ها در جهت ارتقای سالمت شناخته شده
است .در این الگو فرض بر این است که افراد می توانند در مراحل مختلفی از تغییر قرار گیرند .دیدگاه اصلی الگوی فرانظریه ای مرحله ای
بودن تغییر است [ .]17براساس این الگو افراد از مجموعه ای از مراحل برای تغییر رفتار عبور می کنند که عبارتند از :مرحله پیش از تفکر یا
قصد  ،مرحله تفکر و قصد  ،مرحله آمادگی  ،مرحله عمل و در نهایت مرحله حفظ و نگه داری [.]22
بنابراین تحقیق حاضر سعی نموده است به بیان ارتباط تصویر بدنی و مراحل تغییر فعالیت بدنی در دانشجویان با توجه به عامل جنسیت
بپردازد ،تا از این طریق بتوان به شفاف سازی نقش ورزش و فعالیت بدنی در ارائه تصویر بدنی مناسب پرداخت.
روش شناسی پژوهش

1

Gamer & Garfinkel
Grilo et al.
3
Prochaska & Diclemente
2
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در پژوهش حاضر از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد  ،همچنین برای گرد آوری داده ها روش مقطعی انتخاب گردید .جامعه آماری
این پژوهش 222نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان (پسر=  112نفر ؛ دختر=  112نفر) از رشته های مختلف تحصیلی،
گروه سنی  17-22سال بودند .به دلیل وجود احتمال عدم برگشت پذیری و یا مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه ها  ،تعداد  202پرسشنامه
به صورت حضوری توزیع شد و از این تعداد  20پرسشنامه مخدوش و یا ناقص تکمیل شده بودند ،بنابراین مورد استفاده قرار نگرفتند .در
نهایت  222پرسشنامه که بصورت کامل تکمیل شده بودند ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

ابزار پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق  ،از سه پرسشنامه اطالعات دموگرافیك ،پرسشنامه خودتوصیف گری جسمانی و پرسشنامه تغییر مراحل
فعالیت بدنی استفاده شد.
پرسشنامه اطالعات دموگرافيک
در این پرسشنامه محقق به جمع آوری اطالعاتی همچون سن ،جنسیت،رشته تحصیلی شرکت کنندگان پرداخت.
پرسشنامه خودتوصيف گري بدنی
4

پرسشنامه خود توصیف گری بدنی توسط مارش ( ) 1771برای اندازه گیری خودپنداره بدنی ایجادشد که بوسیله  7زیر مقیاس
اختصاصی و  2زیرمقیاس کلی ،خودپنداره بدنی را اندازه گیری می کند [ .]12فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل  49عبارت بوده و دارای
پایایی خوب و قابلیت تکرارپذیری مطلوبی است خود توصیف گری بدنی شامل  7عامل اختصاصی برای خودپنداره بدنی است(فعالیت ،ظاهر،
چربی بدن ،تناسب ،مقاومت ،انعطاف پذیری ،سالمتی ،ورزش و قدرت) و دو زیر مقیاس کلی شامل خودپنداره بدنی کلی و خود توصیف گری
عزت نفس که شامل توانایی بدنی ،ظاهر بدنی ،حرمت خود است در بردارد و مفاهیم تناسب بدنی شناخته می شوند .هر زیرمقیاس شامل 1
یا  8عبارت است و هرعبارت به صورتی ارائه می شود که آزمودنی به صورت مقیاس  1درجه ای درست تا غلط پاسخ می دهد .بنابراین حداقل
نمره  49و حداکثر  282می باشد .مارش در سال  1771اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی بدنی را با دو نمونه  210و  270نفری از
دانش آموزان دبیرستانی استرالیا بررسی کرد و مشاهده نمود که این آزمون از اعتبار الزم برای تشخیص عوامل خودپنداره برخوردار است و
با روش آلفای کرونباخ پایایی 2882را برآورد کرد.
پرسشنامه تغيير مراحل فعاليت بدنی
پرسشنامه تغییر مراحل فعالیت بدنی ( )Physical Activity Stages of Changeتوسط مارکوس و فورسیت ( ،)2222به
منظور اندازه گیری تغییر رفتار در فعالیت های بدنی ساخته شد [ .]2این پرسشنامه شامل چهار سوال است که تغییر رفتار در فعالیت بدنی
را در پنچ مرحله :پیش تفکر  ،تفکر  ،آمادگی  ،عمل  ،و مرحله نگهداری ،اندازه گیری می کند .هر شرکت کننده بایستی با جواب بلی یا خیر
به هر سوال پاسخ دهد .در این پرسشنامه فعالیت بدنی و همچنین فعالیت بدنی منظم به خوبی برای داوطلبان تعریف شده بود .روایی این
پرسشنامه در داخل کشور توسط محمدی (  ) 1288تایید و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ  70درصد گزارش شده است ؛ همچنین
محمدی زیدی و همکاران نیز در تعیین پایایی این مقیاس در فاصله زمانی دو هفته ای ،شاخص کاپا را برابر  2880گزارش نموده اند [.]10
0

روش تجزیه و تحليل داده ها
محاسبه شاخصهای گرایشهای مرکزی مانند میانگین ،نما و شاخصهای پراکندگی مثل انحراف استاندارد و نیز جداول و نمودارها استفاده
شد .در بخش آمار استنباطی ،ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،1از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن
و آزمون تی مستقل 8و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSویراست  22استفاده شد .سطح آلفای کوچکتر از  2/20به عنوان
سطح معنا داری در نظر گرفته شد.

9

4

Marsh
B. H. Marcus & L. H. Forsyth
6 Kolmogorov–Smirnov test
7 Pearson Correlation Coefficient
8 Student's t-test
5
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یافته هاي پژوهش
جدول  ، 1میانگین نمرات تصویر بدنی دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد  .بررسی میانگین ها بیانگر این نکته است که دختران
از باالترین میانگین نمرات تصویر بدن برخوردارند.
جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد متغير تصویر بدن

متغیر
تصویر بدن

جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
پسر

112

182

27/21

دختر

112

172

22/7

کل

222

180

21/90

در بررسی مقایسه تصویر بدن در بین دانشجویان پسر و دختر مشاهده گردید که گروه پسر (میانگین = )172±24و گروه دختر
(میانگین = )182±27می باشند .آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت میان این دو گروه معنی دار می باشد(2/24 , df= 218 ,P= 2/21
= .)tجدول  2این مقایسه را بخوبی نمایش داده است.
جدول  :2آزمون  tجهت مقایسه دانشجویان دختر و پسر در متغير تصویر بدن

متغیر
تصویر بدن

جنسیت

میانگین

انحراف استاندارد

پسر

172

24

دختر

182

27

t

سطح معناداری

2/24

2/20

جدول  2شرکت کنندگان را بر اساس مقیاس مراحل تغییر فعالیت بدنی تقسیم بندی می کند .این جدول بیان می کند که بیشترین
شرکت کنندگان پسر در مرحله پیش تفکر و آمادگی به یك میزان و باالترین شرکت کنندگان دختر در مرحله پیش تفکر می باشند ،همچنین
کمترین شرکت کنندگان پسر در مرحله تفکر و کمترین شرکت کنندگان دختر در مرحله عمل جای گرفته اند.
جدول  : 3تقسيم بندي شرکت کنندگان بر اساس مقياس مراحل تغيير فعاليت بدنی

متغیر

پسر

درصد

دختر

درصد

کل

درصد

1

مرحله پیش تفکر

20

22/9

24

22/27

07

21/8

2

مرحله تفکر

12

7/1

19

10/0

29

12/2

2

مرحله آمادگی

20

22/9

24

21/8

47

22/2

4

مرحله عمل

17

19/2

12

11/8

22

14/0

0

مرحله نگهداری

21

28/2

22

22

02

24/1

1

مجموع

112

122

112

122

222

122

نتایج آزمون اسپیرمن نشا ن داد که بین تصویر بدنی و برخی از مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی در گروه پسر و دختر رابطه معناداری
وجود دارد .همانطور که در جدول  4مشاهده می گردد ،تنها در دو عامل چربی بدن و سالمت عمومی در هر دو جنسیت ،ارتباط معنی داری
بین آنها و تصویر بدنی یافت نشد.
جدول  -4ارتباط بين تصویر بدنی و مراحل تغيير رفتار فعاليت بدنی به تفکيک جنسيت

متغیر
1

فعالیت بدنی

2

ظاهربدنی

جنسیت Sig(2tailed) Correlation coefficient
2/222
*2/482
مرد
زن

*2/042

2/222

مرد

*2/291

2/222

زن

*2/418

2/222
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2

چربی بدن

4

هماهنگی

0

استقامت

1

انعطاف پذیری

9

خودپنداره کلی بدن

8

عزت نفس

7

سالمت عمومی

12

لیاقت ورزشی

11

قدرت

12

تصویر بدنی

مرد

2/294

2/444

زن

2/290

2/442

مرد

*2/222

2/214

زن

*2/441

2/222

مرد

*2/242

2/222

زن

*2/492

2/222

مرد

*2/271

2/222

زن

*2/211

2/222

مرد

*2/219

2/222

زن

*2/422

2/222

مرد

*2/220

2/218

زن

*2/412

2/222

مرد

2/212

2/022

زن

2/108

2/277

مرد

*2/449

2/222

زن

*2/042

2/222

مرد

*2/222

2/221

زن

*2/492

2/222

مرد

*2/422

2/222

زن

*2/082

2/222
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بحث و نتيجه گيري
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و تغییر مراحل فعالیت بدنی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.
نتایج این تحقیق نشان داد که گروه دختران از میانگین باالتری در نمرات تصویر بدن برخوردارند و این تفاوت بطور معناداری با گروه پسر
وجود داشت ،.که این حاکی از آن است که گروه پسران از نارضایتی بدنی (تصویر بدن منفی) رنج می برند .این نکته مهم وجه تمایز این
تحقیق از دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد ،همچنانکه در تحقیقات پیشین بیان شده است که پسران در مقایسه با دختران
تصویر بدنی بهتری دارند لودویك و همکاران ،) 2227 ( 7بالرینا و همکاران ،) 2229 ( 12سوسا ،) 2228 ( 11یانور و تامپسون، )2228( 12
فینگولد و مازال .) 1778 ( 12این مهم شاید بدلیل اثرگذاری بسیار قوی رسانه ها بر تصویر بدن و تغییر نگرش جامعه مردان باشد (هارگریوس
و تیگمن 14)2222،و از اینرو می توان یکی از دالیل احتمالی تفاوت تصویر بدن دختران و پسران در ایران را ناشى از تأثیر رسانه ها ،خانواده
و محیط اجتماعی دانست [.]21
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که نزدیك به  22درصد از گروه پسر و  21در صد گروه دختر و در کل  29درصد جامعه آماری
تحقیق در مرحله پیش تفکر از مراحل تغییر فعالیت بدنی می باشند ،این بدان معناست که این گروه از لحاظ بدنی غیر فعال بوده و قصد
فعالیت منظم ورزشی را نداشته است که متاسفانه نشان دهنده عدم انگیزه کافی جهت شروع و گرویدن آنها به برنامه های منظم ورزشی می
باشد ،الزم به ذکر است که این مهم ضروری بنظر می رسد که مسوولین ذیربط به طرح ریزی برنامه مدونی در این خصوص بپردازند ،اما جای
امیدواری است که  28درصد از گروه پسر و  22درصد از گروه دختر و در کل  24درصد جامعه آماری تحقیق حاضر از وضعیت مطلوب از
حیث فعالیت بدنی منظم در شش ماه اخیر برخوردار بودند.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به وجود ارتباط معنی دار بین تصویر بدنی و برخی از مراحل تغییر فعالیت بدنی اشاره نمود .نتایج
تحقیق حاکی از آن بود که تنها در دو عامل چربی بدن و سالمت عمومی در هر دو جنسیت ارتباط معناداری بین آنها و تصویر بدنی یافت
نگردید .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و متوسطی بین فعالیت بدنی ،استقامت،خودپنداره کلی ،لیاقت ورزشی ،قدرت
و تصویر بدنی در هر دو گروه  ،ظاهر بدنی  ،هماهنگی ،انعطاف پذیری،عزت نفس در گروه دختر با مراحل تغییر رفتار بدنی وجود دارد  ،و
همچنین ارتباط مثبت اما ضعیفی بین ظاهر بدنی ،هماهنگی ،انعطاف پذیری و عزت نفس در گروه پسر با مراحل تغییر رفتار فعالیت بدنی
وجود دارد.
از آنجا که رشد تصویر منفى از بدن در میان نوجوانان و جوانان یك نگرانی رو به افزایش در سرتاسر جهان شده است ،درك و فهم
مسائل مرتبط با آن جهت بهبود زندگی و سالمت آنان حائز اهمیت است .بر اساس یافته هاى پژوهش حاضر مبنى بر این که تصویر بدن منفى
و افزایش نارضایتى از بدن مى تواند به مشکالت سازگارى بینجامد ،نیاز به تشخیص مسائل مرتبط با تصویر بدن منفى و سازگارى با آن را
برجسته مى سازد .بنابراین تشکیل کالس هاى آموزشى و مشاوره اى در مدارس و دانشگاهها به منظور افزایش نگرش مثبت درباره ویژگى
هاى جسمانى ،آگاه سازى نوجوانان و جوانان از علل تفاوت هاى جسمانى عینى و اتخاذ راهبردهاى مداخله مناسب جهت مهار مشکالت
سازگارى مرتبط با تصویر بدن منفى مى تواند تأثیر بسزایى در عملکرد آنان داشته باشد.
سپاسگزاري
از تمامی مسوولین و دانشجویان شرکت کننده که ما را در انجام این پژوهش یاری نموده اند ،صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.
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