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مقدمه

چاقی از مهمترین مشکالت سالمتی در دنیا است. تغییر در شیوه زندگی 

ی، و کاهش فعالیت فیزیک زایمانند مصرف غذاهای پرچرب و انرژ

موجب رشد روزافزون چاقی و افزایش وزن در کشورهای توسعه یافته و 

. سازمان جهانی بهداشت، از شاخص توده (1)در حال توسعه شده است 

(، برای محاسبه اضافه وزن و BMI: Body Mass Indexبدن )

و  25که افراد دارای شاخص توده بدن بیشتر از  کندیچاقی استفاده م

. (2) شوندیم یبندبه ترتیب به عنوان اضافه وزن و چاق طبقه 40

عمیدی و همکاران نشان دادند که رابطه معکوسی بین شاخص توده 

که  گونهین( وجود دارد، بدBody Imageبدنی و تصویرذهنی بدنی )

. شودیبا افزایش میزان نمایه توده بدنی، رضایت از تصویربدنی کمتر م

که بیشتر دختران با آنکه قد و وزن  کنندیاشاره م ینچنها همآن

ها نشان داد که . پژوهش(4)از ظاهر خود ناراضی بودند  طبیعی داشتند

توده بدنی باال با نارضایتی از تصویربدنی در زنان و مردان مرتبط است 

. نتایج مطالعه دیگری نشان داد (3)و بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد 

که زنان نسبت به مردان نارضایتی کمتری از بدن خویش دارند و حجم 

. (5)نسبت به مردان دارد  در تصویربدنی زنان ترییقو یرتوده بدن تأث

ردن کننده اختالل خو بینیششاخص توده کلی بدن بهترین پ ینچنهم

. ظاهر، بخشی از هویت فرد است و در (1)و تصویربدنی است 

 چکیده

 نیر تمراث نییپژوهش، تع نینقش دارد. هدف از ا یوشاخص توده بدن یربدنیاز تصو یتیو ورزش درکاهش نارضا یبدن تیفعال :مقدمه

 .باشدیبدن م یذهن ریو شاخص توده بدن، در دختران نگران از تصو تیبدن، بحران هو یذهن ریاز تصو یبر نگران کیروبیا

آموز شامل همه دختران دانش یپس آزمون بود. جامعه آمار -آزمون  شیبا طرح پ یتجرب مهیروش پژوهش حاضر از نوع ن :روش کار

ز ا یپرسشنامه نگران " لیدر دسترس انتخاب و پس از تکم یریگبودند، که به روش نمونه 1413سال  در زیمقطع متوسطه شهر تبر

انتخاب، سپس  یبدن ریاز تصو یتیآموزان با نمره باال در نارضانفر از دانش( Body Image Concern Inventory) یربدنیتصو

سازه و  یی( که رواAhmadi Personal Identity Questionnaire) "یاحمد یشخص تیهو"و  "یاطالعات شخص"پرسشنامه 

 کیروبیمدت دوازده جلسه در ورزش ا بهآنها قرار گرفت. پس از آن  اریگزارش شده است، در اخت نیشیها در مطالعات پآن ییایپا

ا با استفاده از هاجرا شد. داده "یربدنیاز تصو یپرسشنامه نگران"و  "یاحمد یشخص تیهو"آزمون پس تیشرکت کردند. در نها

 شد. لی، تحل24نسخه  اساسیپافزاراسنرم

 نیو شاخص توده بدن با نمرات پس آزمون ا تیبحران هو ،یربدنیاز تصو یتینارضا یرهاییآزمون متغ شینمرات پ نیب ها:افتهی

 P، 4/0 ≤ 04/0) یربدنیون تصوآزم(. نمرات پسP ≤ 001/0مشاهده شد ) یداریوابسته تفاوت معن tآزمون  جیبراساس نتا رهاییمتغ

 =rتی( و بحران هو (02/0 ≥ P، 4/0  =rبا تغ )نشان  05/0کمتر از  یداریدر سطح معن یمنف یشاخص توده بدن همبستگ راتیی

 .ابدییم شیواحد افزا -4/0هر کدام  تیو بحران هو یربدنیتصو زانیشاخص توده بدن م راتییدر تغ رییهر واحد تغ یبه ازا تاًیدادند. نها

و بحران  یبدن ریاز تصو ینگران ،یسبب کاهش شاخص توده بدن ک،یروبیا یورزش تیدوره فعال کیاثر مشارکت در  :یریجه گینت

 تیو رضا تیبهبود در هو یبرا یورزش تیمشارکت دختران در فعال شیو افزا قیآموزان مورد مطالعه شد. لذا تشودانش انیدر م تیهو

 شود.یم شنهادیپ ینوجوان نیدر سن یبدن ریاز تصو

 دختران ک،یروبیورزش ا ت،یبحران هو ،یبدن یذهن ریتصو ،یشاخص توده بدن واژگان کلیدی:
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. شودید با دیگران نمایان ماجتماعی بالفاصله در برخور هاییتموقع

اهمیت این سازه شخصیتی بارز است. اصطالح تصویربدن یک سازه 

 هاییچندبعدی و پیچیده است که شامل خودادراک یشناختروان

مرتبط با بدن و بازخوردهایی شامل تفکرات، عقاید، احساسات و رفتارها 

 بدنی یها. از طرفی تصویربدنی درک شده، تصور و حس(8, 7) باشدیم

ما از بدن است که این تصویر امری ساکن اما همواره درحال تغییر است 

 .(1)و ماهیت آن روانی است 

به عنوان تصویری  Schilderاولین بار به وسیله  "یربدنیتصو"اصطالح 

شده است و نحوه ظهور آن از بدن و جسم خود که در ذهن ما ساخته

در نظر خودمان، تعریف شد. این تعریف هم شامل ادراک و هم شامل 

، تصویربدنی را به عنوان تصویرذهنی که فرد از ینچن. همشدینگرش م

عنوان  به توانیرا م یربدنی. تصو(10)است جسم خود دارد تعریف شده 

. تصویربدن سازه (7)تجربه فرد از خود فیزیکی تعریف کرد 

ط مرتب هاییچندبعدی و پیچیده است که شامل خوداراک یشناختروان

شامل تفکرات، عقاید، احساسات و رفتارها  هایییبا بدن و خودنگرش

. تصویربدن را شامل سه بعد است: مؤلفه ادراکی، که با (7) باشدیم

ادراک دقیق ظاهر جسمانی فرد مرتبط است و برآوردی از اندازه و وزن 

 نظیر ییهابدن است. بعد ذهنی، )شناختی، عاطفی( که شامل جنبه

رضایت از آن رضایت از ظاهر، توجه، نگرانی و اضطراب ناشی از عدم 

متمرکز است که افراد از آن  هایییتو بعد رفتاری که بر موقع باشدیم

تا از پریشانی ناشی از عدم تناسب ظاهربدنی خود  کنندیاجتناب م

. اگر چه تصویرذهنی از بدن، ساختاری چندبعدی (11)دوری گزینند 

از رضایت از ظاهر فیزیکی )اندازه،  یادارد، ولی غالباً به صورت درجه

. یکی از معیارهای مورد (12) شودیشکل و ظاهر عمومی( تعریف م

توجه سالمت روانی، رضایت از تصویرذهنی بدنی و نگرش مثبت به 

. رضایت از تصویرذهنی بدنی اثرات پیچیده روانی (14) باشدیجسم م

گذاشته و عامل اساسی در تعیین چگونگی تعامل  "مفهوم خود"بر روی 

. تصویر ذهنی از بدن یکی از ابعاد مهم شودیفرد با دیگران محسوب م

و نه تنها درک جسمانی، عاطفی،  (4)خودظاهری و خودارزیابی است 

، یشناختگوناگون هویت روان یهااجتماعی ونگرشی، بلکه جنبه

 .(13) گیردیاجتماعی، جنسی، خانوادگی و تطابقی فرد را در برم
( و دستیابی به یک تعریف منسجم از Identitiesایجاد یک هویت )

جنبه رشد روانی اجتماعی در دوره نوجوانی و جوانی  ینترخود، مهم

است. جوان نیاز دارد که خود را به عنوان یک انسان منحصر به فرد 

مطرح ساخته، جایگاه خود را در نظام اجتماعی بیابد و کسب هویت 

وی تا خود را متمایز و مجزا از دیگران درک نماید.  پاسخی است به نیاز

یابی در نوجوانی و دستیابی به آن به دهه سوم زندگی  یتاوج هو

. هویت، عبارت است از افتراق و تمایزی که فرد بین خود و گرددیبرم

اجتماعی است که طرز  -روانی یا. هویت شخصی سازهگذاردیدیگران م

. براساس (15) شودیفرد با دیگران را شامل م فکر و عقاید و نحوه ارتباط

اگر هویت شخصی جوان در طول زمان و براساس  Erikson یهنظر

تجربیات حاصل از برخورد صحیح اجتماعی شکل بگیرد و جوان خود 

ی ول شودیرا بشناسد و از دیگران جدا سازد، تعادل روانی او تضمین م

اگر به جای خودآگاهی و تشکیل هویت مثبت، دچار ابهام در نقش شود، 

و به بحران هویت دچار  خوردیتعادل روانی او به هم مهماهنگی و 

. (11). لذا رشد و تکامل جوان به این بحران وابسته است شودیم

Erikson  :احساس داشتن هویت را این گونه تعریف کرده است

، باورها و تاریخ هاییها، تواناسازماندهی پویا و خودساخته از سائق

منسجم و مستقل که هدایت کننده  "خود"ت یک شخصی به صور

 Identity. بحران هویت )(17)مسیر در حال رشد زندگی فرد است 

Crisisیلهوساست که به یا( واژه Erikson  برای توصیف ناتوانی افراد

 یننچدر قبول نقشی که جامعه از آنان انتظار دارد، به کار رفته است. هم

عدم موفقیت فرد در شکل دادن به هویت فردی خود  Eriksonاز نظر 

به علت تجارب نامطلوب کودکی و یا شرایط نامساعد فعلی  کهیناعم از ا

د نام دار یگشتگکه بحران هویت یا گم کندیایجاد م باشد، بحرانی

است که  "غیر من"با  "من". بحران هویت در واقع بحران رابطه (18)

 .(11)بنا به آن باید هویت دیگری شکل گیرد 

به هویت موجب اولین تکلیف بزرگسالی یعنی  آمیزیتدستیابی موفق

ناکامی در آن به عدم صمیمیت  شودیرشد احساس صمیمیت حقیقی م

ه مباحث هویت ن آمیزیت. بنابراین، حل موفقانجامدیم یگذاریا فاصله

ها نیز تر آنتنها برای سالمت فرد مهم است، بلکه برای روابط مهم

، صمیمیت اصیل و واقعی تنها بعد از Eriksonبق نظر اهمیت دارد. ط

نتیجه  Marcia. در پژوهشی (20) شودیهویت ایجاد م یریگشکل

 یهایریگمربوط به هویت خود و اندازه هاییریگگرفت که بین اندازه

. در (21)رابطه مثبت وجود دارد  دارییطور معننفس بهمربوط به عزت

آموزان پسر و دختر بر روی دانش Long and Chen یگریمطالعه د

ساله انجام دادند، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند؛ ارتباط با  18-15

از عوامل اثرگذار اصلی در تعریف هویت  پذیرییتدیگران و مسول

. مطالعه (22) باشدیآموزان پسر مآموزان دختر در مقایسه با دانشدانش

 که به طور کلی دهدیدانشور در رابطه با بحران هویت نوجوانان نشان م

دختران بیش از پسران دچار بحران هویت هستند و عوامل مختلف 

تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی رابطه مثبتی با میزان بحران 

 باشد تریهویت نوجوانان دارد. به این معنا که هر چه این عوامل منف

 خصوصکه این رابطه به یابدیمیزان بحران هویت نوجوانان افزایش م

. در پژوهش (15)در زمینه مسائل تحصیلی چشمگیرتر بوده است 

فرعی  یهادیگری نتایج نشان داد که دانشجویان اغلب )در حوزه

، مذهب، اوقات فراغت و شغل( دارای هویت نامتمایز و یابییتهو

بدنی و ورزش آمیخته با تربیت  هاییتفعال .(24)سردرگم هستند 

روانی و هر تجربه حرکتی یا جسمانی، یک تحول یا تجربه روانی را به 

 ینتربدنی، یکی از مهم هاییتفعال همراه دارد، از این رو مشارکت در

تکامل جسمانی و روانی است. اثرات مفید فعالیت بدنی بر  یهاروش

سالمت روانی در مطالعات بسیاری تشریح و مورد تأیید قرار گرفته است 

. امروزه ورزش و فعالیت جسمانی به عنوان یک روش درمانی (25, 23)

با توجه به این واقعیت که  .(21)بیشتر مورد توجه قرار گرفته است 

میلیون جوان و نوجوان در کشور زندگی  20اکنون بیش از هم

یی جامعـه را همـین قـشر تشکیل و نیروی محرکـه و پویـا کننــــدیم

 یـابییـتهوخودظاهری، خودارزیابی و ، بایـستی بـه مـسائل دهـدیمـ

نوجوانان اهمیتی بیش از گذشته داده شود و با آنان برای یافتن هویتی 

سالم یـاری شـود. در ایـن میـان شناخت عوامـل مربـوط و مـؤثر بـا 

مـا را یـاری کنـد.  تواندین میـابی نوجوانا یـتشناخت خویشتن و هو

بنابراین، پژوهش کنونی نیز بـه بررسـی و شـناخت یکی از عوامل مؤثر 

ورزشی که از جمله  هاییتدر ایـن فراینـد، یعنـی شرکت در فعال

از این  امور اجتماعی است، پرداخته است. در نتیجه هدف ینترمهم
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ویت ذهنی بدن، بحران ه پژوهش، اثر تمرین ایروبیک بر نگرانی از تصویر

 .باشدیو شاخص توده بدن، در دختران نگران از تصویر ذهنی بدن م

 روش کار

پس آزمون –این پژوهش با روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون

. شایان ذکر است این روش از نوع طرح پیش آزمون و پس باشدیم

ع . جامعه آماری شامل دختران مقطباشدیآزمون برای یک گروه م

ر د یریگمتوسطه شهر تبریز بودند، که افراد نمونه به روش نمونه

 دسترس انتخاب شدند.

 Body) "سیاهه نگرانی از تصویربدنی"ها ابزار جمع آوری داده

Image Concern Inventory)  پرسشنامه هویت شخصی "و

 بود. (Ahmadi Personal Identity Questionnaire) "احمدی

سؤال است که به بررسی  11حاوی " صویربدنیسیاهه نگرانی از ت"

ین ابزار از . درا(27) پردازدینارضایتی ونگرانی فرد درباره ظاهرش م

ها، میزانی که آن درمورد هریک از عبارت شودیآزمودنی خواسته م

 5تا  1، روی مقیاسی از دهدیعبارت احساسات یا رفتارش را نشان م

به این معنی است که )هرگز  1درجه بندی کند. در این مقیاس نمره 

ه این ب 5ام( و نمره ام یا این کار را انجام ندادهاین احساس را نداشته

(. دهمیمعنی است که )همیشه این احساس را دارم یا این کار راانجام م

متغیر بوده که کسب نمره بیشتر،  15تا  11نمره کل پرسشنامه بین 

عنی ینشانگر باال بودن میزان نگرانی از تصویربدنی یا ظاهر فرد است. 

هرچقدر فرد نمرات باالتری را کسب کند نسبت به فردی که نمره 

ری کسب نگرانی بیشتری در این زمینه دارد. در مطالعه حاضر کمت

. این ابزار دو عامل دارد که عامل اول، باشدیمد نظر م 40نمرات باالی 

نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود، وارسی کردن و مخفی کردن 

. عامل دوم میزان تداخل نگرانی گیردینقایص ادراک شده را دربرم

. پایایی این دهدیعملکرد اجتماعی فرد نشان م درباره ظاهر را در

 (28)پرسشنامه به روش همسانی درونی توسط محمدی و سجاد نژاد 

دختر دبیرستانی شیراز  201بررسی شده و ضریب الفای کرونباخ در 

، 14/0ها، عامل اول و عامل دوم به ترتیب این پرسشنامه برای کل سوال

گزارش شده است. محمدی و سجاد نژاد روایی سازه  71/0و  12/0

 .(28)اند گزارش کرده 82/0و  87/0پرسشنامه را 

یک مقیاس مداد کاغذی است که  ،"پرسشنامه هویت شخصی احمدی"

و به  باشندیدرجه م 3ها دارای . این عبارتباشدیعبارت م 10دارای 

که در اولین گویه یا گزینه مشکل و نقصان  اندیدهصورتی تدوین گرد

و گزینه آخر )چهارم(، معرف اشکال  شودیهویتی در پاسخ مشاهده نم

 اجرای قابلیت آزمون این مزایای از. باشدیر هویت مو نقصان شدید د

 دقیقه( 10 تا 5 بین آن )زمان به سریع دهی پاسخ و گروهی و فردی

شیوه نمره نمود.  استفاده جنس دو هر برای آن از توانیم است که

ها باید به عبارتی به صورتی است که نمونه 10گذاری این پرسشنامه 

 هاآن یهابخش(، پاسخ دهند و سپس پاسخیکی از چهار گزینه )در هر 

 نمره آزمون حداکثرنمره گذاری شود.  4و  2، 1، 0بر اساس مقادیر 

نمره  حداقل و 40 با است، برابر هویت بحران میزان باالترین نشانه که

 هویت بحران نداشتن نشانه 10 از تریینپا نمره و 10 برابر هویت بحران

 از نفر 10 یرو پرسشنامه، را طراح زمون،آ روایی برای تعیین .باشدیم

 قابل نمود تا اصفهان اجرا شهر راهنمایی مقطع مدارس آموزان دانش

شود.  ییدتأ آن صوری و روایی هاسوال بودن روشن و ساده درک،

 دونیمه کردن )زوج طریق از آموزان دانش از این آمده دستبه یهانمره

مجدداً در آزمونی  مد. سازندهآ دست به 78/0 و پایایی بررسی فرد( و

 80/0 یهمبستگ ضریب دانشجو توزیع و 40بین  در را دیگر پرسشنامه

 ضرایب براون، ضریب اسپیرمن از استفاده با این، بر آورد عالوه دست به

 درصد 12/0 معادل "پرسشنامه هویت شخصی احمدی" پایایی

این  از با استفاده نیز (41) شعبانی و (40)جراره  .(21)گردید  محاسبه

 اند.کرده ییدتأ را روایی و پاپایی آن خود، یهاپژوهش سشنامه در پر

در ابتدا شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی جهت مشارکت در این 

ها و والدینشان، پژوهش را امضا نمودند و پس از کسب رضایت آن

عیار که مرا تکمیل کردند. از آنجایی  "سیاهه نگرانی از تصویربدنی"

سیاهه نگرانی از "ورود به مطالعه حاضر کسب نمرات باال در 

نفر از کسانی که نمرات  52ها بود. بنابراین، از بین آن "تصویربدنی

نامه نگرانی از تصویر بدنی کسب کرده بودند )باالتر از باالیی در پرسش

 یهانامه دادهنمره( انتخاب و به منظور انجام پژوهش پرسش 15، از 40

ها قرار در اختیار آن "نامه هویت شخصی احمدیپرسش"فردی و 

فعالیت ورزشی  یهاگرفت. پس از آن به مدت دوازده جلسه در کالس

ایروبیک شرکت کردند، شامل دوازده جلسه ورزش ایروبیک به مدت 

بود که در طی چهار هفته و هر هفته، سه جلسه توسط مربی  ساعتیک

گردید. پس از پایان دوازده جلسه ایروبیک حاذق ایروبیک برگزار 

آزمون برگزار گردید. قابل ذکر است افرادی که به طور مرتب در پس

 محاسبه این دوره تمرینی شرکت نکردند از روند مطالعه خارج شدند.

بدن از تقسیم وزن بدن به کیلوگرم بر قد به واحد متر به شاخص توده

آمار استنباطی شامل آزمون  توان دو محاسبه شد. آمار توصیفی و

ها در همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد. داده

 ، تحلیل شد.24نسخه  اساسیپافزار اسنرم

 هاافتهی

جمعیت شناختی  هاییژگیدر ابتدا میانگین و انحراف استاندارد و

 ارائه شده است. 1ل جدوپژوهش به دست آمده است که نتایج آن در 

 میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای نگرانی از تصویربدنی، بحران

کننده در رژیم ورزشی در بدن افراد مشارکتهویت و شاخص توده

نشان داده شده است. شایان ذکر است برای بررسی نرمالیته  2جدول 

لعه حاضر از آزمون شاپیرو ویلک ها در مطاو طبیعی بودن توزیع داده

بدست آمده از توزیع نرمال  یهااستفاده گردید و مشاهده شد که داده

 .کنندیپیروی م

نتایج بدست آمده از  شودیمشاهده م 2جدول همانطور که در 

پرسشنامه هویت "و  "سیاهه نگرانی از تصویربدنی" یهاپرسشنامه

همچنین شاخص نمایه توده بدن )که حاصل از و  "شخصی احمدی

( تغییرات کاهشی را پس از یک دوره مشارکت باشدیتغییرات وزنی م

. که برای بررسی آماری این تغییرات دهدیدر تمرینات ایروبیک نشان م

یک دوره رژیم ورزشی بر متغییرهای نگرانی از  یردر بررسی اولیه تأث

توده بدن پرداخته شد. براساس نتایج تصویربدنی، بحران هویت و نمایه 

وابسته، تفاوت معنی داری بین متغییرهای پیش آزمون با  tآزمون 

در هر  01/0متغییرهای پس آزمون وجود داشت، این تفاوت کمتر از 

سه شاخص نگرانی از تصویربدنی، بحران هویت و نمایه توده بدن حاکی 

متغییرهای مورد مثبت شرکت در ورزش ایروبیک بر روی  یراز تأث

 مطالعه بود.
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 جمعیت شناختی هاییژگیتوصیفی و یهاآماره :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین تعداد 

 7171/0 27/11 18 15 52 سن

 070/0 10/1 71/1 31/1 52 قد

 11/14 81/17 40/101 35 52 وزن قبل از ورزش

 71/14 10/11 40/103 35 52 وزن پس از ورزش

   سوم دبیرستان دوم دبیرستان 52 تحصیالت

 

 میانگین وانحراف استاندارد متغییرهای نگرانی از تصویربدنی، بحران هویت و نمایه توده بدن قبل و بعد از اجرای رژیم ورزشی :2جدول 

 کمینه بیشینه انحراف استاندارد میانگین متغییر

     تصویربدنی نگرانی از

 41 11 01/17 11/14 پیش آزمون

 24 82 02/11 32/38 پس آزمون

     هویت بحران

 0 24 10/5 38/8 پیش آزمون

 0 20 41/5 11/5 پس آزمون

     توده بدن شاخص نمایه

 17/18 74/41 31/3 21/21 پیش آزمون

 17/18 07/41 34/3 74/25 پس آزمون

 -85/0 03/2 57/0 38/0 تغییرات شاخص نمایه توده بدن

 

دامه به بررسی همبستگی پیرسون، در بین متغییرهای تصویربدنی در ا

شاخص توده بدن )شاخص توده بدن پس از و بحران هویت با تغییرات 

افراد رژیم ورزشی منهای شاخص توده بدن قبل از رژیم ورزشی( در 

در  ارتباط منفینمونه پرداخته شد که نتایج این بررسی نیز حاکی از 

پس آزمون نگرانی از  یهابین شاخص 05/0از  کمتر دارییسطح معن

 تغییرات شاخص توده بدن بود،با  و پس آزمون بحران هویتتصویربدنی 

یش و پنگرانی از تصویربدنی  آزمونیشپ یهاشاخصدر حالی که بین 

 دارییتغییرات شاخص توده بدن ارتباط معنبا  آزمون بحران هویت

متغیر نمایه توده بدن با میزان وجود نداشت. این نتایج نشان داد که 

در ادامه برای بررسی  فعالیت بدنی همبستگی منفی معنی داری دارد.

 نگرانی از یهاتغییرات شاخص توده بدن بر شاخص بینیشنقش پ

 تصویربدنی و بحران هویت از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

ین ک و تعیو مال بینیشبرای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر پ

اینکه آیا متغیر نمایه توده بدنی، نگرانی از تصویربدنی و بحران هویت 

 از تحلیل رگرسیون استفاده شد که کندیم بینییشرا در افراد نمونه پ

با توجه به میزان ضریب  مشاهده کرد. توانیم 4جدول نتایج آن را در 

درصد از نگرانی از  1 بینیشیر پبیان کرد که متغ توانیتعیین م

درصد از بحران هویت را پس از اجرای مداخله تبیین  1/1تصویربدنی و 

 .کندیم

بیان کرد که شاخص  توانیجدول م دارییبا توجه به مقدار معن

 نگرانی از یهاتغییرات نمایه توده بدنی تا حدودی تغییرات شاخص

گفت مدل  توانی، مدکنیتصویربدنی و بحران هویت را تبیین م

. سپس استخراج ضرایب رگرسیونی و معادله باشدیم داریمعن

مشاهده  3جدول در  توانیرگرسیونی صورت گرفت که نتایج آن را م

 کرد.
ه ازای بیان کرد که ب توانیبا بررسی نتایج مقادیر استاندارد شده بتا م

شاخص توده بدنی میزان نگرانی از  تغییراتهر واحد تغییر در شاخص 

در واحد خطای معیار کاهش  4/0تصویربدنی و بحران هویت هر کدام 

شاخص توده بدن با کاهش نگرانی از تغییرات یعنی افزایش در  یابدیم

تصویربدنی و بحران هویت در افراد مورد مطالعه پس از شرکت در 

 ایروبیک همراه است.

 

 بینیشرگرسیونی میزان فعالیت بدنی از متغیرهای پ نتایج خالصه مدل :3جدول 

 خطای معیار تخمین شدهیلضریب تعیین تعد )ضریب تعیین(R مجذور  R متغییر پاسخ

 34/15 072/0 01/0 40/0 پس آزمون تصویربدنی

 11/5 074/0 011/0 40/0 پس آزمون بحران هویت

 وم ضریب همبستگیبررسی نیکویی برازش )ضریب تعیین( یا تعیین توان د *

 

 



 6931فروردین و اردیبهشت ، 2، شماره 1، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه

 

48 

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر مالک )نگرانی از تصویربدنی و بحران هویت( :4جدول 

 مدل
ضریب بتای 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب بتای 

 استاندارد شده
t 

مقدار 

 احتمال

      پیش ازمداخله تصویربدنی

 001/0 847/20  128/4 181/15 مقدار ثابت

 552/0 -511/0 -083/0 178/3 -502/2 تغییرات شاخص توده بدن

      پس از مداخله تصویربدنی

 001/0 114/18  821/2 507/52 مقدار ثابت

 041/0 -224/2 -4/0 718/4 -471/8 تغییرات شاخص توده بدن

      بحران هویت پیش ازمداخله

 001/0 471/1  011/1 371/1 مقدار ثابت

 141/0 -511/1 -210/0 450/1 -037/2 شاخص توده بدن تغییرات

      بحران هویت پس از مداخله

 001/0 370/7  143/0 171/1 مقدار ثابت

 021/0 -231/2 -402/0 238/1 -717/2 تغییرات شاخص توده بدن

 بررسی ضرایب، رگرسیون چندگانه با روش اینتر *

 

بحث

اثر تمرین ایروبیک بر نگرانی از هدف مقایسه نتایج این مطالعه که با 

تصویر ذهنی بدن، بحران هویت و شاخص توده بدن، در دختران نگران 

آزمون که بین متغییر پس دهدینشان م از تصویر ذهنی بدن انجام شد،

 داریینگرانی از تصویربدنی با تغییرات شاخص توده بدن در سطح معن

ان دهنده تأثیر مثبت ارتباط منفی وجود دارد که نش 05/0کمتر از 

ورزش ایروبیک در کاهش شاخص توده بدنی و در نتیجه کاهش نگرانی 

همبستگی منفی و معنی دار متغیر نمایه توده  .باشدیاز تصویربدنی م

بدن با میزان فعالیت بدنی منجر به کاهش شاخص نمایه توده بدنی 

رانی از گکه منجر به کاهش ن شودیبدنبال افزایش میزان فعالیت فرد م

. این شودیتصویربدنی و میزان بحران هویت در افراد مورد مطالعه م

که هر چه نمایه توده بدنی  دهدیارتباط شاخص توده بدن نشان م

نسبت به قبل از شرکت در ایروبیک تغییرات بیشتری داشته و کاهش 

این  یهایافته یابد، تأثیر بیشتری بر تصویربدنی فرد خواهد داشت.

ه ک باشدیکارگر نوین و همکاران قابل تبیین م هاییافتهباپژوهش 

دریافتند هرچه فعالیت گروه مورد مطالعه بیشتر باشد تصویرذهنی از 

. این نتیجه با نتایج مطالعات زرشناس (42)بدن نیز مطلوبتر خواهد بود 

ورزش هوازی بر نگرش زنان در مورد  یرو همکاران که به بررسی تأث

ه که پس از یک دور باشدیتصویربدنی پرداخته بودند در یک راستا م

دریافتند که ورزش در بهبود برخی از ابعاد نگرش تصویربدنی  یامداخله

عنوان یک روش درمانی، برای به ندتوایو ورزش م باشدیدر زنان مؤثر م

. انگیزه (44)افراد دارای نارضایتی از تصویربدنی مورد استفاده قرار گیرد 

برای ورزش کردن ممکن است یک تعدیل کننده اضافی برای ارتباط 

بین ورزش کردن و حالت نارضایتی از تصویر بدنی و خلق باشد. 

ها چهار انگیزه برای ورزش کردن شامل دالیل مرتبط با ظاهر، پژوهش

سالمتی، اجتماعی و مدیریت تنش پیشنهاد کرده است دالیل مرتبط با 

برای  شده ییدان مثال، کنترل وزن، معموالً دالیل بیشتر تأظاهر به عنو

ورزش کردن در زنان جوان هستند تا مردان و با نتایج منفی بیشتر 

این پژوهش، وجود ارتباط  هاییافتهاز دیگر  .(45, 43)ارتباط دارند 

بین پس آزمون بحران هویت با تغییرات شاخص توده  داریمنفی و معن

هر چقدر نمایه توده بدنی پس از شرکت  دهدیکه نشان م باشدیبدن م

در ورزش ایروبیک بیشتر کاهش یابد نهایتاً به افزایش در هویت افراد و 

 هش در بحران هویت منجر خواهد شد.کا

، (41)و همکاران  Allenبا نتایج سایر مطالعات همانند  هایافتهاین 

Jerry and Scott (47) قابل تبیین  (48)، هاشمی و جوادی یگانه

را برای  ییهاو در توضیح بیشتر اینکه نوجوانان در گروه، فرصت باشدیم

به  یجهبه کارگیری افکار، احساسات و هیجانات خود داشته و در نت

 ،گردندیها در کاهش بحران هویت توانمندتر مچالش کشیده شدن آن

از منطق اثربخشی مداخله حاضر که موجب کاهش  تواندیکه خود م

آموز گردیده است نیزحمایت نماید بحران هویت دختران دانش داریمعن

پژوهش حاضر نشان دادند که شاخص  هاییافته ینچنهم .(41-48)

نگرانی از  یهاتغییرات نمایه توده بدنی بخوبی تغییرات شاخص

رات یعنی افزایش در تغیی کندیتصویربدنی و بحران هویت را تبیین م

شاخص توده بدن در نتیجه شرکت در ورزش ایروبیک با کاهش نگرانی 

ز تصویربدنی و بحران هویت در افراد مورد مطالعه همراه است. معموالً ا

 تواندیافراد چاق تصویربدنی مثبتی نسبت به خود ندارند و این تصویر م

در افراد اثرگذار باشد. برای توضیح بیشتر  یشناختبر سایر عوامل روان

و  (41)و همکاران  Mendelsonبه پژوهش  توانیاین نتایج م

به نتایج  اشاره کرد. پژوهشگران با توجه (28)محمدی و سجادنژاد 

ارزش بدنی را  تواندیاند که نمایه توده بدنی ممطالعه خود ذکر کرده

ز ا یابیکند. ارزش بدنی دارای سه بعد ارزیابی از وزن، ارز بینییشپ

که سهم نمایه توده بدنی در  باشدیظاهر و ارزیابی از اسنادها م

 .باشدیم ارزیابی فرد از وزن خود و اسنادهای بدنی قابل توجه بینییشپ

و همکاران که نشان داد نارضایتی از  Gavinاین یافته با نتایج مطالعه 

، همچنین با مطالعات مشابه (30)تصویر بدن در زنان چاق شایع است 
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یر تصو هاییاسخرده مق یسهاز قبیل مطالعه بهرام و شفیع زاده با مقا

بدنی بزرگساالن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با ترکیب بدنی و نوع 

)نوع بدنی چاق پیکر، الغر پیکر و عضالنی پیکر(  body typeپیکری 

(31) ،Paquette and Raine اجتماعی فرهنگی بر  ایینهتاثیرات زم

نقش نارضایتی  (34)و همکاران  Saules، (32)تصویر بدنی زنان 

تصویر بدنی در مقابل عدم فعالیت بدنی موقعیتی برارتباط بین تصویر 

خوردن همخوانی دارد در پژوهش  یهابدنی با شاخص توده بدن و عادت

درصد و  80اسکندرنژاد شاخص توده بدن و تصویر بدن، در زنان حدود 

. نتایج مطالعه (33)اند اشتهدرصد همبستگی د 70در مردان حدود 

دهد  دیگر نشان داد که چاقی، تصویر ذهنی از جسم خود را کاهش می

در مطالعه . (35)شود  و موجب احساس نارضایتی از بدن می

Kaneko ،71  درصد از دختران هفده ساله به الغری تمایل  87تا

شدید داشته و در مورد شکل و وزن خود بسیار نگران بودند و تعداد 

که نسبت به سن و قد خود کم وزن بودند، اما قابل توجهی علی رغم این

اسکندرنژاد و اشکریز قره آغاج، در  .(31)دوست داشتند الغرتر باشند 

 هاییتپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افزایش مشارکت در فعال

جسمانی، که  هاییورزشی، برای جلوگیری از اضافه وزن و ناهنجار

 اشدبیمؤثر م گردندیمنجر به نارضایتی و خودارزیابی منفی در فرد م

. در تبیین نقش پیش بین تغییرات شاخص توده بدن بر بحران (37)

الیت جسمانی و شرکت در گفت که با افزایش فع توانیهویت نیز م

یاری ، بسگرددیایروبیک و ورزش که منجر به کاهش نمایه توده بدنی م

کننده رشد یافته و بحران هویت در آنان هویت افراد شرکت یهااز جنبه

. در بررسی ادبیات پیشینه، نتایج سایر مطالعات از قبیل یابدیکاهش م

Allen  (41)و همکاران ،Carter Dorinda (38)Yoh,  همکاران  و

(31) ،DeCuir-Gunby  ط ورزشی نشان دادند محی (50)و همکاران

فرصتی مهم برای حصارکشی  تواندیو شرکت در فعالیت ورزشی م

نژادی، حفظ هویت فرهنگی، هویت شخصی و تجربه اتصال به هویت و 

ها و هویت قومی بیان شود که این نتایج به مفهوم خود و تقویت ارزش

. از کنندیکارکرد حفظ هویت و کاهش بحران هویت اشاره م

اشاره ، Jerry & Scott (47) به مطالعه انتویحاضر م یهاپژوهش

مقیم در  هاییاکرد که در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کره

تفریحی و ورزش منظم هویت  هاییتآمریکا از طریق مشارکت در فعال

. در توضیح بیشتر، (47) دهندیقومی و شخصی خود را حفظ یا ترقی م

اگر هویت شخصی جوان در طول زمان و براساس  گفت توانیم

تجربیات حاصل از برخورد صحیح اجتماعی شکل بگیرد و جوان خود 

ی . ولشودیرا بشناسد و از دیگران جدا سازد، تعادل روانی او تضمین م

گر به جای خودآگاهی و تشکیل هویت مثبت، دچار ابهام نقش شود، ا

. شودیو به بحران هویت دچار م خوردیهماهنگی و تعادل او به هم م

و  (11)بنابراین، رشد و تکامل نوجوان وابسته به حل این بحران است 

بیات در ایجاد برخوردهای صحیح اجتماعی و تجر تواندیورزش نیز م

 اجتماعی حاصل از آن نقش بسزایی داشته باشد.

 گیرییجهنت

مطالعه حاضر نشان داد که بین متغییرهای پیش آزمون و  هاییافته

پس آزمون شاخص نگرانی از تصویربدنی، بحران هویت و نمایه توده 

تکمیلی  هاییبدن تفاوت معنی داری وجود داشت، همچنین بررس

توده بدن با کاهش نگرانی از تصویربدنی  نشان داد که تغییرات شاخص

مثبت شرکت در  یرو بحران هویت همراه بود. این نتایج حاکی از تأث

ورزش ایروبیک بر روی متغییرهای مورد مطالعه بود. نکته حائز اهمیت 

آموزان دختر مقطع متوسطه( این پژوهش، جامعه آماری مطالعه )دانش

اله است چراکه به دلیل تفاوت . این نکته محدودیت اصلی مقباشدیم

در نوع نگرانی از تصویربدنی و بحران هویت در مراحل مختلف رشد و 

وجه به با ت جنسیت، تعمیم نتایج پژوهش باید با احتیاط صورت گیرد.

 آموزانبا تشویق دانش شودینتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد م

سالم ورزشی  هاییطورزشی و ایجاد مح هاییتدختر به شرکت در فعال

در پرورش تصویر ذهنی مثبت، هویت و تعهد نسبت به هویت شکل 

یافته، موجبات جلوگیری از خطراتی همچون نگرانی از تصویر بدنی و 

 بحران هویت مهیّا گردد.
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Abstract 
Introduction: Physical activity and exercise play a role in reducing body image dissatisfaction and body 
mass index. The aim of this study is to determine the effect of aerobic exercises on body image concern, 
identity crisis and BMI modification, in girls with body image concern. 
Methods: The study is a quasi-experimental with pre and post -test. The study population included all high 
school girls in Tabriz whom were selected by convenience sampling and filed "Body Image Concern 
Inventory". 52 of the students with high scores on body image dissatisfaction is selected. Then the “Personal 
Data Questionnaire” and “Ahmadi Personal Identity Questionnaire”, of which the construct validity and 
reliability have been reported in pervious study is used in collecting data. The sample students participated 
in the aerobic exercise for twelve sessions. Finally the post-test is completed and Data are analyzed with 
SPSS.23. 
Results: There is a significant difference between pre-test and post-test variables; dissatisfaction with body 
image, identity crisis and BMI (P < 0.01). In addition, there are negative and significant correlation between 
dissatisfaction with body image (r = -0.3, P < 0.03) and identity crisis (r = -0.3, P < 0.02) with BMI 
modification (P = -0.02, P = 0.03). Finally, the BMI modification index decreased 0.3 units per unit of the 
dissatisfaction of body image and identity crisis. 
Conclusions: Participation aerobic exercises can reduce BMI, concern of body image and crisis of identity 
in students. Therefore, to enhance the body image dissatisfaction, crisis of identity and body mass index, it 
is suggested to encourage and increase the participation of adolescents in sport activities. 
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