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 تغییر رفتار مراحلاضطراب بدنی اجتماعی با  رابطۀ

  تمرینی دانشجویان 
  

  4، دکتر جواد فوالدیان3، رضا شجیع2، مرجان عادل قهرمان1فخرالسادات طباطبائیان
 

  دانشگاه فردوسی مشهد استادیار .4و 1

  کارشناس ارشد تربیت بدنی . 2

   دانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس. 3
 

  2/6/87تاریخ پذیرش مقاله:     4/4/87تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده

تغییـر رفتـار تمرینـی در     مراحـل اضطراب بدنی اجتماعی با  رابطۀهدف این پژوهش، تعیین 

اضطراب بدنی اجتماعی هارت و همکـاران   ۀ. به همین منظور پرسشنامبوده استدانشجویان 

 ) به طـور تصـادفی در اختیـار   1997ینی کاردینال (رفتار تمر مراحل تغییر) و مقیاس 1989(

بدنی غیر تربیت هاي رشته دانشجوي دختر) 195دانشجوي پسر و  185دانشجوي ( 380 تعداد

 متخصصان،توسط  هاي مذکورپرسشنامهدانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. روایی محتواي 

با آلفـاي کرونبـاخ   مقدماتی  مطالعۀدر یک  مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی نیز و ثبات درونی

همبسـتگی اسـپیرمن،    هـاي هـا از آزمـون  تعیین شد. جهـت تجزیـه و تحلیـل داده    83/0

هـاي پـژوهش،   . بـر اسـاس یافتـه   شداستفاده  و مجذور خی کروسکال والیس ،ویتنی من یو

 63/27و دانشـجویان دختـر    28/26اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان پسر  میانگین نمرة

 ،بین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان با سطوح تغییـرات رفتـار تمرینـی آنـان    باشد. می

). بین اضطراب بدنی اجتمـاعی  r ،005/0=P=-144/0دار و معکوس وجود دارد (اي معنیرابطه

)، بین اضطراب بدنی اجتماعی <05/0Pداري یافت نشد (تفاوت معنی ،دانشجویان دختر و پسر

). بـر  >01/0Pدار وجـود دارد ( تفاوت معنی ،رفتار تمرینی تغییر مراحلدانشجویان به تفکیک 

میزان باالي اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان با سطوح پـائین فعالیـت   نتایج پژوهش،  پایۀ

  بدنی مرتبط است. 

 

  .اضطراب بدنی اجتماعی، رفتار تمرینی، دانشجویان :هاي فارسی کلیدواژه

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ...... اجتماعی با مراحلرابطۀ اضطراب بدنی                                                           30

 

  مقدمه

بسیاري از  هاي اخیر توجۀاي است که در سالود سالمت روانی، مسئلهتأثیر فعالیت بدنی بر بهب

هاي انجام شده توسـط مؤسسـه ملـی    پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر اساس پژوهش

 54تـا   18افراد بزرگسال آمریکا با میـانگین سـنی    از درصد 13بالغ بر  ،)1999( 1سالمت روان

برنـد و  اضطرابی رنـج مـی   هاي ناهنجاريبرخی انواع مختلف میلیون نفر)، از  1/19سال (معادل 

، بیشترین سـهم پیشـگیري را در   هاي اضطرابیباال بودن این رقم باعث شده است که ناهنجاري

هـاي ناشـی از   ناهنجـاري  .دهنـد ها نشان میسالمت روان به خود اختصاص دهد. پژوهش حوزة

. )1دهنـد ( طفی، اجتماعی و رفتـاري بـروز مـی   هاي جسمانی، عااضطراب، عالئم خود را به گونه

وجود برخی از انـواع مشـکالت سـالمت روانـی نظیـر  اضـطراب و افسـردگی         ،آنچه مسلم است

  ).2گردد ( 2020هاي فراگیر در سال تواند منجر به بروز بیماري می

میـان   اثـر تعـاملی   هایی است که به واسطۀ نقطۀ یکی از انواع اضطراب ،2اضطراب بدنی اجتماعی

)، 1989و همکـاران (  3. بـر طبـق نظـر هـارت    باشـد  میبدن و جامعه از اهمیت خاصی برخوردار 

اي از مشاهده یا ارزیـابی ادراك  اضطراب بدنی اجتماعی، اضطرابی است که افراد به عنوان نتیجه

بـه عنـوان زیـر     این نوع اضطراب،. )3( کننداجتماعی تجربه می هايشده از بدن خود در محیط

هاي منفی هر فـرد از بـدن خـویش داشـته و     اي از اضطراب اجتماعی، داللت بر ارزیابیجموعهم

هاي اجتماعی است و به عنـوان یـک   پتانسیلی درونی براي نشان دادن بدن به دیگران در محیط

محسـوب   هاي گروهـی و اجتمـاعی ماننـد ورزش   در فعالیتعامل محرك و انگیزاننده مشارکت 

    ).5، 4شود (می

کنـد، بیـانگر نـوعی دوگـانگی     ال که چه چیـز انسـان را بـه ورزش ترغیـب مـی     پاسخ به این سؤ

انگیزشی مربوط به ادراکات ناشی از بدن از یک طرف و اهمیت پـرداختن بـه موضـوع اضـطراب     

عامـل انگیزاننـده و   تواند، هم به عنوان بدنی اجتماعی از طرف دیگر است. به طوري که بدن می

هـاي بـدنی محسـوب شـود.     مشارکت ورزشی و پرداختن به فعالیت ةمل بازدارندهم به عنوان عا

رفتـار  ارتقـاء  تواند عاملی انگیزشی بـراي  می بدن خویشنارضایتی و یا خودآگاهی فرد در مورد 

دلیلـی بـراي عـدم     تواندمی خود شکل ظاهري). با این وجود، نارضایتی افراد از 6تمرینی باشد (

که نگرانی مربوط به ارزیابی بـدن   باشداي آمادگی جسمانی و یا محافلی هحضور آنان در کالس

   ).7سایرین وجود دارد ( توسط

                                                                                                              
1. National Institute of Mental Health 
2 . Social physique anxiety 
3 . Hart et al. 
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شوند تا تصویر مثبتی از خـود در  برانگیخته می افراد رسدبا توجه به آنچه عنوان شد، به نظر می

تن بسـیار مهمـی از کلیـت اوسـت، داشـ      جنبـۀ  دیگران ایجاد کنند. از آنجا که بـدن یـک فـرد   

 تصویر. زمانی که فرد قادر به ساختن استهاي مطلوب فرد از بدن خود امري مورد انتظار  ارزیابی

اضطراب بدنی اجتماعی را تجربه  آثار سوءشود که او نباشد، این فرض ایجاد می یاد شده مطلوب

 کند. آنچه مسلم است افرادي که داراي اضطراب بـدنی اجتمـاعی بـاالیی هسـتند و احتمـال     می

و از  گیرنـد  مـی دهند بدنشان مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد، تصمیم بـه اجتنـاب از محـیط     می

از نظر برخی افراد، وزن و شکل . )8( کنندهاي منفی دوري میاین جنبه تشدیدکنندةرفتارهاي 

  ). 10، 9د (نشواصلی مشارکت در تمرین و فعالیت بدنی محسوب می موانعظاهري به عنوان 

) زنانی که داراي اضطراب بدنی اجتماعی 1989هش انجام شده توسط هارت و همکاران (در پژو

هنگام ارزیابی بـدن توسـط    ، درباالیی بودند، در مقایسه با زنان با اضطراب بدنی اجتماعی کمتر

. همچنین زنان با اضطراب محققان، استرس بیشتر و احساس راحتی کمتري از خود نشان دادند

باال در طی ارزیابی، افکار منفی بیشتري در ارتباط با شـکل ظـاهري بـدن خـود     بدنی اجتماعی 

 ، اضطراب بدنی اجتماعی داراي رابطـۀ ) گزارش کردند1994( 1فورد و ایکالندا. کر)3( بروز دادند

 ؛که ممکن است بدن شخص توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد باشد میهایی منفی با محیط

هاي ورزشی اشـاره کـرد. همچنـین افـراد بـا اضـطراب بـدنی        وان به محیطتمی آن جملهکه از 

مورد ارزیابی دیگـران قـرار دارنـد، بـه انجـام       هایی که کمتراجتماعی باال تمایل دارند در محیط

گونه افراد تمایل به انتخـاب پوششـی دارنـد    این در حالی است که این ورزش و فعالیت بپردازند.

  ).11( ی نگاه داردرا مخف بدنشانکه ابعاد 

دهند داشتن فعالیت بـدنی مـنظم، منجـر بـه افـزایش قابـل توجـه نیمـرخ         ها نشان میپژوهش

 شـود  مـی نمرات مربوط به مقیاس اضطراب بدنی اجتمـاعی   کاهشو همچنین  2ادراکی بدن خود

نشان تر با جذاب ،تمرین واقعدر ). 13بخشد (کیفیت زندگی افراد را بهبود می در نهایتو  )12(

  ).  14( آوردرا فراهم می کاهش اضطراب بدنی اجتماعیموجبات  ،دادن بدن

بـا   اضـطراب بـدنی اجتمـاعی    بررسـی رابطـۀ   ،آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است

) بر اسـاس مـدل نظـري    SEBC( 3رفتار تمرینیمراحل تغییر است. تغییر رفتار تمرینی مراحل 

تغییر رفتار تمرینی بـا   مراحل. )15( شود) تعریف می1983( 4لمنتتغییر رفتار پروچاسکا و دیک

                                                                                                              
1. Crawford & Ecklund 
2. Physical self-perception profile (PSPP) 
3. Stages of Exercise Behavior Change 
4. Prochaska  & DiClemente 
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 2مـاه آینـده)، تفکـر    شش(نداشتن قصد براي داشتن تمرین منظم در  1پیش تفکري پنج مرحلۀ

(تمایل به داشتن تمـرین مـنظم    3(تمایل براي داشتن تمرین منظم در شش ماه آینده)، آمادگی

(داشـتن   5ن منظم بـراي کمتـر از شـش مـاه) و ثبـات     (داشتن تمری 4روز آینده)، شروع سیدر 

دهد که استفاده از مراحـل  و نشان می است تمرین منظم براي بیشتر از شش ماه) مشخص شده

آمـادگی سـازگار بـا تمـرین      حضور موفقیت آمیز هر فرد در مرحلۀتغییر رفتار تمرینی، موجب 

و فعالیت بدنی مـنظم بیشـتر   مستمر تمرین که  اندتحقیقات نشان داده). 17، 16( شودخود می

) موجبات کاهش اضطراب بـدنی اجتمـاعی را   20هفته ( شش) و 19هفته ( ده)، 18ماه ( پنجاز 

 میـزان اضـطراب بـدنی اجتمـاعی     آگـاهی نسـبت بـه    نبـود ، حـائز توجـه   نکتـۀ . کنـد فراهم می

 ايمسـئله یـن امـر   ا، قرار دارندسطح متفاوتی از رفتار تمرینی  درکه هر کدام  ی استدانشجویان

مربـوط بـه    مرور ادبیات پیشینۀکه پژوهشگر را به انجام این پژوهش ترغیب ساخته است.  است

ویژه در ارتباط بـا ورزش   هاضطراب بدنی اجتماعی، گستردگی، اهمیت و نو بودن این موضوع را ب

  دهد. و فعالیت بدنی نشان می

مـرد   120تعداد  اعی و رفتار تمرینی را در) در پژوهشی ارتباط اضطراب بدنی اجتم1992لنتز (

-هـاي او، ارتبـاط منفـی و معنـی    یافتهبراساس سال مورد بررسی قرار داد.  60تا  18زن  180و 

ضـمن اینکـه از نظـر او سـن و      ،داري میان اضطراب بدنی اجتماعی و رفتار تمرینی وجـود دارد 

). لنتـز و همکـاران   21کننـد ( جنسیت متغیرهایی هستند که کیفیت این ارتباط را تعـدیل مـی  

منفی میان اضطراب بدنی اجتماعی و رفتـار تمرینـی    ۀ) در پژوهشی دیگر، به وجود رابط1997(

اشاره کردند و اظهار داشتند که میزان و شکل این رابطه با سـن، جنسـیت و افسـردگی تعـدیل     

  ).  5( شودمی

 نی اجتماعی و فعالیت بـدنی در اضطراب بد ۀ) رابط1993( 6توسط بلینگ پژوهش انجام شدهدر 

میان سطح فعالیـت   که دختر و پسر مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد 150 تعداد

ضـمن اینکـه اضـطراب     دار و معکوسی وجـود دارد، بدنی با اضطراب بدنی اجتماعی ارتباط معنی

و دختـران بـا    اسـت  هبدنی اجتماعی دختران در مقایسه با پسران در وضعیت باالتري قرار داشت

 بپردازنـد و فعالیـت  تنهـا بـه تمـرین    به صورت دادند که اضطراب بدنی اجتماعی باال ترجیح می

                                                                                                              
1. Pre-contemplation 
2. Contemplation 
3. Preparation 
4. Action 
5. Maintenance 
6. Belling 
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 میـزان افراد با اضـطراب بـدنی اجتمـاعی بـاال،      :) اظهار داشت1993بلینگ ( ،. به طور کلی)22(

نیز ارتباط میان  )1994کرافورد و ایکالند (. )22( دهندفعالیت بدنی کمتري را از خود نشان می

اضطراب بدنی اجتماعی، نگرش و رفتار تمرینی را مورد بررسی قرار دادند. گر چـه آنهـا ارتبـاط    

بـر اسـاس    ،امـا  نیافتنـد داري میان اضطراب بدنی اجتماعی و تعداد جلسات تمرینی افراد معنی

نگرش نسبت بـه  دار معنی ةکنند بینیهاي آنان اضطراب بدنی اجتماعی به عنوان یک پیشیافته

  .  )11( شودآمادگی جسمانی و تنظیم جلسات تمرینی محسوب می

دانشـجوي آمریکـایی انجـام داد دریافـت کـه       331 تعداد ) در پژوهشی که روي2004( 1کراتزر

رفتـار تمرینـی    مراحـل تغییـر  دار و معکوسـی میـان اضـطراب بـدنی اجتمـاعی و      ارتباط معنی

نتـایج تحقیـق وي، بـین اضـطراب بـدنی اجتمـاعی        ایـۀ شجویان وجود دارد. همچنـین بـر پ  دان

) نیز در تحقیقـی  2008( 2کورتس. )13( وجود نداردداري دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی

 23تـا   18دانشـجوي دختـر     156 تعـداد  مشابه، رفتار تمرینی و اضطراب بدنی اجتماعی را در

ري میـان اضـطراب بـدنی اجتمـاعی     داسال مورد بررسی قرار داد و دریافـت کـه تفـاوت معنـی    

)، دریافتند که داشتن 2005( 3لیندوال و لیندگرن. )23( دانشجویان فعال و غیرفعال وجود دارد

ثبات تمرینی، اضطراب بدنی اجتمـاعی را بـه    لیت بدنی منظم و یا حضور در مرحلۀشش ماه فعا

و  4ظـر سابیسـتون  ). ایـن در حـالی اسـت کـه بـر اسـاس ن      24دهد (داري کاهش میطور معنی

تـالش بـراي    نیـز )، پرداختن به فعالیت بدنی منظم، اجتناب از برخی رفتارها و 2007همکاران (

دستیابی به حمایت اجتماعی، از جمله راهکارهایی هستند که افراد براي مقابله با اضطراب بدنی 

 ).  25گیرند (اجتماعی به کار می

دانشـجوي   137دانشجوي دختر و  200 تعداد یاضطراب بدنی اجتماع )2008همکاران ( و 5چو

داري میان سطوح پائین رفتار تمرینـی  معنی دادند و دریافتند که رابطۀپسر را مورد بررسی قرار 

با اضطراب بدنی اجتماعی وجود دارد که البته کیفیـت ایـن ارتبـاط بـا افـزایش رفتـار تمرینـی        

هاي آنان، بـین اضـطراب بـدنی اجتمـاعی     یابد. این در حالی است که بر اساس یافته کاهش می

دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود داشته و در این میان، اضطراب دانشـجویان دختـر بیشـتر    

  ). 26است (بوده 

                                                                                                              
1. Kratzer 
2. Cortese 
3. Lindwall & Lindgren  
4. Sabiston 
5. Chu et al. 
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اضطراب بدنی اجتماعی بـا مراحـل تغییـر     ف از انجام این پژوهش تعیین رابطۀهد ،به طور کلی

ضمن تأکید بر وجود عـوارض   ،استدر نظر هدف رفتار تمرینی دانشجویان بوده و به دنبال این 

هاي روانی نظیر اضـطراب بـدنی   ناشی از عدم گرایش به فعالیت بدنی و افزایش شیوع ناهنجاري

یعنی دانشجویان، موجبـات توجـه هـر چـه بیشـتر       ؛جامعه کردةاجتماعی در میان قشر تحصیل

ي بدنی در بهبود سـالمت روانـی   هارا به نقش مؤثر ورزش و فعالیت ربط مسئوالن ذيمدیران و 

این در حالی است که نبود پژوهش مشابه که اضـطراب بـدنی اجتمـاعی را در    آنان فراهم سازد. 

یش از پـیش یـادآور   بـ هاي ایرانی مورد ارزیابی قرار دهد، اهمیت انجام چنین پژوهشـی را  نمونه

  شود.می

  شناسی روش

  پژوهش و ابزار گردآوري اطالعاتروش 

به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهاي پژوهش  .استر از نوع تحقیقات همبستگی پژوهش حاض

ضـمن اینکـه    شـد، از دو مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی و اضطراب بدنی اجتماعی اسـتفاده  

جنسـیت،   همچـون شـناختی   آوري اطالعات جمعیتمحقق ساخته نیز براي جمعاي پرسشنامه

طراحـی و در اختیـار   رشـته تحصـیلی   همچنـین  و دانشـگاه   سال ورود به تحصیلی، سن، مقطع

   ها قرار گرفت. آزمودنی

اي مراحـل تغییـر رفتـار تمرینـی     گزینـه  5مقیـاس   مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی:  .1

پیش تفکري (نداشتن  مرحله) است که تغییرات رفتار تمرینی افراد را در پنج 1997( 1کاردینال

ماه آینده)، تفکر (تمایل براي داشتن تمـرین مـنظم در    ششمنظم در قصد براي داشتن تمرین 

شش ماه آینده)، آمادگی (تمایل به داشتن تمرین مـنظم در سـی روز آینـده)، شـروع (داشـتن      

تمرین منظم براي کمتر از شش ماه) و ثبات (داشتن تمرین منظم بـراي بیشـتر از شـش مـاه)     

 هـا گزینهها بر اساس میزان تمرین منظم خود، یکی از آزمودنی). 27دهد (مورد ارزیابی قرار می

رفتار تمرینـی آنـان    تغییر ۀمرحل ةکنندبه عنوان شاخص تعیین ،و این انتخاب کردندرا انتخاب 

و ثبـات   متخصصـان توسط  مورد نظر در این پژوهش براي جامعۀ روایی ابزار. شددر نظر گرفته 

شایان ذکر  مورد تأیید قرار گرفت. 79/0لفاي کرونباخ مقدماتی با آ در یک مطالعۀنیز درونی آن 

در هفتـه و  حداقل سه جلسـه  فعالیت بدنی  انجاممنظور از تمرین منظم در این پژوهش،  ،است

    ).13( باشد میدقیقه  20هر جلسه 

                                                                                                              
1-Cardinal 
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هـارت و   اي اضـطراب بـدنی اجتمـاعی   گزینه 12مقیاس  مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی: .2

 12امتیـاز   و است ی شدهمقیاس پنج ارزشی لیکرت کمر اساس که ب باشد می )1989همکاران (

که براي اولین بار در کشـور  . این ابزار )3( دهدرا نشان می حداکثر اضطراب، 60و امتیاز حداقل 

-هـاي تربیـت  مجرب در رشـته  استادانتوسط محقق و تعدادي از  ،گرفتمورد استفاده قرار می

هاي موجود و پس از رفع تناقض شد شناسی به طور جداگانه ترجمهو جامعه شناسی روانبدنی، 

در  نیـز  مقیـاس  ثبات درونـی ضمن اینکه  ،مورد تأیید قرار گرفتآن  يمحتوا ،و برگردان مجدد

بـه منظـور تعیـین     در تحقیـق حاضـر،   تعیین شد. 83/0با آلفاي کرونباخ مقدماتی  ۀیک مطالع

اسـتفاده شـد.    تأئیـدي هاي تحلیـل عـاملی   روشی از مقیاس اضطراب بدنی اجتماع روایی سازة

KMOهاي دار آزمونمقادیر معنی
 ،58/1339 بـه میـزان   2و کرویـت بارتلـت   86/0بـه میـزان    1

اسـتفاده از چـرخش   ). P=0/ 000( کردنـد  تأئیـد قابلیت مقیاس براي انجـام تحلیـل عـاملی را    

 اسـتنباط را  درصد 25/37 راکمیت و واریانس 471/4 ، وجود یک عامل با ارزش ویژه3واریماکس

  . کرد

  آماري جامعه و نمونۀ

بـا   دانشجوي دختر) بودند که 195دانشجوي پسر و  185نفر ( 380تعداد  ،نهایی پژوهش نمونۀ

از میـان   ،فرمـول بـرآورد حجـم نمونـه    مقـدماتی و   ۀدست آمده در مطالع هواریانس باستفاده از 

دانشـگاه فردوسـی    سـال  26تـا   18بـدنی  یر تربیـت غ هاي رشته دانشجویان ۀآماري کلی ۀجامع

 اي انتخـاب گیـري تصـادفی طبقـه   به روش نمونه نفر) 18000در حدود به طور تقریبی ( مشهد

  در اختیار آنان قرار گرفت. هاي مذکور و پرسشنامه شدند

  هاي آماريروش

 مقایسـۀ  از آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن، جهـت     ،میان متغیرهـاي پـژوهش   ۀبراي تعیین رابط

مراحـل  تفکیـک   منظور از آزمون یو من ویتنی و به ،اضطراب بدنی اجتماعی به تفکیک جنسیت

در سـطح   سایر متغیرهاي جمعیت شناختی نیز از آزمون کروسکال والیستغییر رفتار تمرینی و 

05/0 P< .دختـر و   رفتار تمرینی دانشـجویان مراحل تغییر  مقایسۀ اینکه برايضمن استفاده شد

   . مورد استفاده قرار گرفت خیآزمون مجذور  ،پسر

 

                                                                                                              
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
2. Barttlet Test of Sphericity 
3. Varimax  
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  هاي پژوهش یافته

و  ،28/26اضطراب بدنی اجتمـاعی دانشـجویان پسـر     میانگین نمرة، هاي پژوهشبر اساس یافته

در  45/28دانشـجویان بـا میـانگین اضـطراب      از درصـد  4/23. اسـت  63/27دانشجویان دختـر  

 مرحلـۀ در  31/27دانشجویان با میانگین اضطراب درصد  4/33رفتار تمرینی پیش تفکر،  ۀمرحل

درصـد بـا میـانگین اضـطراب      8/11آمـادگی،   ۀمرحلـ در  88/27درصد با میـانگین   1/16تفکر، 

دانشـجویان بـا میـانگین اضـطراب بـدنی       از درصـد  3/15شـروع و در نهایـت    ۀمرحلدر  55/26

 جـدول و نمـودار   .قـرار دارنـد  تمرینی مربوط به رفتار ثبات پیوستار  ۀمرحلدر  36/23اجتماعی 

، تغییرات رفتار تمرینی و میانگین اضطراب بدنی اجتمـاعی دانشـجویان را بـه تفکیـک     1 شمارة

  د.  ندهرفتار تمرینی نشان می مراحلجنسیت و 

  

  . تغییرات رفتار تمرینی و میانگین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان1جدول 

  به تفکیک جنسیت و مراحل رفتار 
  

ات رفتار تغییر

  تمرینی
  ثبات  شروع  آمادگی  تفکر  پیش تفکر

  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  جنسیت

  5/20  3/10  9/11  8/11  4/12  5/19  1/34  8/32  1/21  6/25  درصد

  3/15  8/11  1/16  4/33  4/23  درصد کل

میانگین 

  اضطراب
75/27  33/29  07/28  53/26  23/28  30/27  56/27  50/25  85/24  57/22  

  36/23  55/26  88/27  31/27  45/28  اضطراب کل
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 به تفکیک جنسیت و مراحل تغییر رفتار تمرینی ،اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان .1نمودار 
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دانشـجویان مقطـع   از درصـد   3/86، دکترادانشجویان مقطع  از درصد 9/88ها، با توجه به یافته

رفتـار تمرینـی پـیش     مرحلۀدر  دانشجویان مقطع کارشناسی از درصد 5/70کارشناسی ارشد و 

دانشـجویان   از درصـد  7/13، دکتـرا دانشـجویان  از درصـد   1/11 تنها و اند بوده تا آمادگی تفکر

رفتـار  ثبـات   آمـادگی و  مرحلـۀ در  دانشـجویان کارشناسـی   از درصـد  6/29کارشناسی ارشد و 

اضـطراب  ، 2شـمارة   نمودار. یعنی انجام تمرین منظم براي شش ماه و بیشتر قرار دارند ،تمرینی

و بر اساس آنچه مشـاهده   دهد میحصیلی نشان به تفکیک مقطع ترا بدنی اجتماعی دانشجویان 

از سایر دانشـجویان   85/33با میانگین  دکترااضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان مقطع  ،شودمی

ضمن اینکه بیشترین میزان اضطراب بدنی در دانشـجویان دامپزشـکی بـا میـانگین      بیشتر است،

. شـده اسـت  مشاهده  45/25یانگین و کمترین میزان اضطراب در دانشجویان الهیات با م 33/31

و دانشـجویان دامپزشـکی    تـر رفتـار تمرینـی بـا ثبـات     درصـد) 7/40ادبیـات (  ۀرشتدانشجویان 

    .اند دادهنشان از خود را بسیار کمتري  رفتار تمرینی ،درصد)75(

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

رفتـار   مراحل تغییربین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان با  دهد، میهاي پژوهش نشان یافته

بـین  همچنـین  ). r  ،005/0=P=-144/0دار و معکـوس وجـود دارد (  اي معنیتمرینی آنان رابطه

دار و معکـوس  اي معنـی رابطـه  نیـز  رفتار تمرینی و مقطـع تحصـیلی دانشـجویان    تغییر مراحل

  ).  r  ،001/0=P=-108/0( شده است.مشاهده 

، Z=-875/1( وجود ندارد يدارر و پسر تفاوت معنیبین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان دخت

061/0=P،( ۀمرحلـ پیش تفکـر و دانشـجویان دختـر در     مرحلۀدانشجویان پسر در  ،با این حال 
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  اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی .2نمودار 
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نتـایج مربـوط بـه آزمـون     کنند. آمادگی، میزان بیشتري از اضطراب بدنی اجتماعی را تجربه می

 ر تمرینی دانشجویان دختر و پسر تفـاوت تغییر رفتا مراحلبین که  داده استمجذور خی نشان 

دانشجویان پسر  فراوانی این در حالی است که ).X2 ،054/0=P=408/10(ي وجود ندارد دارمعنی

  بیشتر است.  ،شروع و ثبات مراحلقرار گرفته در 

دار تغییر رفتار تمرینی تفـاوت معنـی   مراحلبین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان به تفکیک 

ثبات بیشتر است. بین اضـطراب   ۀو این تفاوت در مرحل) X2 ،003/0=P=792/15(شته وجود دا

ــک   ــه تفکی ــجویان ب ــاعی دانش ــدنی اجتم ــن ب ــیلی  ،)X2 ،315/0=P=312/2( س ــع تحص  مقط

)367/3=X2 ،186/0=P(تحصــیلی ۀ، رشــت )275/7=X2 ،609/0=P (  ــه دانشــگاه و ســال ورود ب

)225/1=X2 ،874/0=P (افت نشدداري یتفاوت معنی .  

  گیريبحث و نتیجه

هاي پژوهش، میانگین اضـطراب بـدنی اجتمـاعی مشـاهده شـده در هـر دو گـروه        یافته پایۀبر 

اثر تعاملی میان بدن دانشـجویان و   ۀو نقط است دانشجویان دختر و پسر به میزان مطلوبی بوده

ر رفتـار تمرینـی   تغییـ  مراحـل  شـاهدة دهد. در مقابـل، م جامعه را در جایگاه مناسبی نشان می

دانشجویان براي داشتن تمرین منظم در شش مـاه  از درصد  4/23دهد که دانشجویان نشان می

دارنـد در شـش مـاه    دارند کـه تمایـل   درصد نیز اظهار می 4/33و  اند آینده هیچ قصدي نداشته

الیـت  فع دانشـجویان  از درصـد  8/11 تنها این در حالی است کهآینده به تمرین منظم بپردازند. 

به طـور  اند. ثبات رفتار تمرینی دست یافته ۀمرحلبه  نیز درصد 3/15منظم خود را آغاز کرده و 

گونـه فعالیـت بـدنی    داراي هـیچ  ،افراد از درصد 9/72بر مبناي مدل تغییر رفتار تمرینی،  ،کلی

ساز ه، زمینشود میمحسوب ي به عنوان یک زنگ خطر جدضمن اینکه و این امر  اند منظم نبوده

سـاز جامعـه   کرده و آیندهبسیاري از پیامدهاي نامطلوب جسمانی و روانی براي این قشر تحصیل

  خواهد بود.

داري و رفتار تمرینی، ارتباط معکوس و معنـی  بدنی اجتماعی ادبیات تحقیقی مرتبط با اضطراب

)، 1997، 1992( 1دهد و نتایج ایـن پـژوهش بـا تحقیقـات لنتـز     را میان این دو متغیر نشان می

ــونز ــاران  2ج ــزر ()، 2002(و همک ــاران ( 2004کرات ــو و همک ــورتس ( )2008)، چ  )2008و ک

معکوس در این پژوهش آن است کـه   ۀ. منظور از رابط)23، 26، 13، 28، 21، 5( همخوانی دارد

و ایـن   اسـت  رفتار تمرینی داشته اولیۀمراحل سطوح باالي اضطراب، همبستگی بسیار زیادي با 

                                                                                                              
1. Lantz 
2. Jones et al. 
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این امر بدان معناست که افـراد  شود. مشاهده می دانشجویان دختر و پسر گروهدر هر دو  نتیجه

، رفتـار تمرینـی قـرار دارنـد     در مراحل اولیـۀ و  اند غیرفعالی که داراي فعالیت بدنی منظم نبوده

ثبـات نزدیـک    مرحلـۀ و هـر چـه رفتـار تمرینـی بـه       اند اضطراب بدنی اجتماعی بیشتري داشته

  یابد.  داري کاهش میراب نیز به طور معنیشود، اضط می

 ۀمرحلپیش تفکر و دانشجویان دختر در  ۀمرحلدانشجویان پسر در  ،هاي پژوهشبر اساس یافته

 ،دهـد نشـان مـی   . ایـن امـر  کننـد آمادگی، میزان اضطراب بدنی اجتماعی بیشتري را تجربه مـی 

از  ،ش مـاه آینـده ندارنـد   دانشجویان پسري که هیچ قصدي بـراي انجـام تمـرین مـنظم در شـ     

و یـا تمـرین خـود را آغـاز      انـد  اضطراب باالتري نسبت به کسانی که قصد انجام تمـرین داشـته  

برخوردارند. این در حالی است که دانشجویان دختري که قرار است تمرین منظم خـود   اند، کرده

ا سایر دانشجویان دختر را در سی روز آینده آغاز کنند، میزان باالتري از اضطراب را در مقایسه ب

 کـاهش میـزان   بـا ، در هـر دو گـروه   کنند. به طور کلی، آغاز و حفـظ تمـرین مـنظم   تجربه می

ناشـی از اثـرات فیزیولوژیـک و     توانـد  مـی و ایـن امـر    است مرتبط بودهاضطراب بدنی اجتماعی 

ت مشـارک  جلـب  انگیزشی اضطراب بدنی اجتماعی درهاي جنبههمچنین شناختی ورزش و  روان

افراد نـوعی   از تمرین براي بعضیرسد که ، به نظر می. بر همین اساس)13( باشدمنظم تمرینی 

هاي فرد براي دسـتیابی بـه یـک    که تالش است 1هاريظهاي خود اانگیختگی در پاسخ به جنبه

  ).  14(شود این موارد محسوب می از جملۀ ،آلاندام متناسب و ایده

، اسـت  تحقیقات مشابه انجام گرفته  پژوهش که بر اساس مطالعۀ ه در اینمهم و قابل توج نکتۀ

اضـطراب بـدنی اجتمـاعی    میـزان   تـر بـودن  پـائین  شـود.  مـی هاي غیر ایرانی مشـخص  در نمونه

هاي تحقیقـی  دانشجویان دختر این پژوهش در مقایسه با دانشجویان همتاي خود در سایر نمونه

بـه   ،اسـت و حتـی دانشـجویان پسـر     و آمریکایی)کنگی (به عنوان مثال دانشجویان دختر هنگ

بـا   راسـتا  هـم طوري که اضطراب بدنی اجتماعی دانشـجویان دختـر ایـن پـژوهش، در سـطحی      

داري میان اضطراب بدنی اجتمـاعی دانشـجویان   و تفاوت معنی گرفته استدانشجویان پسر قرار 

هـاي  ایج این پژوهش با یافتهتوان اظهار داشت که نتبنابراین می شود، نمیدختر و پسر مشاهده 

تـوان بـه نـوع پوشـش     از دالیـل ایـن امـر مـی    ). 26) همخـوانی نـدارد (  2008چو و همکـاران ( 

هـاي اجتمـاعی اشـاره کـرد کـه ایـن نـوع پوشـش (پوشـش          دانشجویان دختر ایرانی در محیط

ط اسالمی)، نتایج حاصـل از مشـاهده و یـا ارزیـابی ادراك شـده آنـان از بـدن خـود را در محـی         

و به طـور کلـی اضـطراب بـدنی اجتمـاعی آنـان را کـاهش         است اجتماعی تحت تأثیر قرار داده

و  شـود  میاي است که لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه را یادآور دهد. این امر مسئله  می
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اي اهمیت پوشش اجتماعی و اثر مستقیم و یا غیر مستقیم آن را بـر اضـطراب   تأیید چنین یافته

فـورد و ایکالنـد   اکر ،دهـد. در همـین راسـتا   نی اجتماعی و حتی سایر عوامل روانی نشان مـی بد

هـاي  که زنـان بـا اضـطراب بـدنی اجتمـاعی بـاال، از حضـور در محـیط         دارندمی) اظهار 1994(

و یـا تمایـل بـه پوششـی دارنـد کـه ابعـاد         کننـد  میهاي ورزشی اجتناب اجتماعی مانند محیط

دارد کـه زنـان بـا    ) اظهار مـی 1992( 1اسپینک زمینه، ایندر . )11( ه داردرا مخفی نگا بدنشان

نسـبت بـه    را ترخصوصی هاي محیطتمایل به مشارکت ورزشی در  ،اضطراب بدنی اجتماعی باال

    .)30( اماکن عمومی دارند

رغم داشتن اضطراب بدنی اجتماعی باال، از داشـتن تمـرین مـنظم در    وجود دانشجویانی که علی

اضـطراب   کـه  دهـد پیش تفکر قرار دارند، نشان مـی  اند و در مرحلۀ ماه آینده امتناع کرده شش

نارضایتی از چاقی  تواند به عنوان یک مانع روانی در این راستا محسوب گردد.بدنی اجتماعی می

و سـطح مشخصـی از    شـود  مـی و شکل ظاهري بدن، باال رفتن اضطراب بدنی اجتماعی را منجر 

هاي روانی، اجتماعی و هویتی افـراد، نـه تنهـا عامـل انگیزاننـده      متناسب با ویژگیاین اضطراب 

هاي ورزشی و تمرینی نیز محسوب مشارکت در برنامه نیست، بلکه به عنوان یک عامل بازدارندة

دارند که چاقی بیش از زنان چاق اظهار می از درصد 23بر اساس تحقیقات انجام شده،  شود.می

بنـابراین کنتـرل    ).10دارد (هاي ورزشی باز مـی را از حضور در محیط آنانکه  حد، عاملی است

ها، عامل مهم و اثرگذاري است که بایـد در تحقیقـات آتـی    بدنی آزمودنی ةشاخص تودیا وزن و 

تواند محقق را در دسـتیابی بـه نتـایج بهتـر یـاري      مورد توجه قرار گیرد. بدون شک، این امر می

  اید. نم

 د به تفکیک سن، مقطع تحصیلی، رشـتۀ تایج تحقیق، میان اضطراب بدنی اجتماعی افران بر پایۀ

ادبیـات پیشـینه بـر     ،حـال . با ایـن داري یافت نشدتحصیلی و سال ورود به دانشگاه تفاوت معنی

و بـه زعـم لنتـز     اسـت  سن و جنسـیت تأکیـد کـرده    ویژه بهکننده نقش مؤثر متغیرهاي تعدیل

کننده، کیفیت ارتباط میان اضطراب بدنی اجتماعی و رفتـار تمرینـی   ل) متغیرهاي تعدی1992(

 مراحلدار و معکوس میان معنی ۀ حائز توجه، وجود رابطۀنکت. )21( دهندرا تحت تأثیر قرار می

تغییر رفتار تمرینی و مقطع تحصیلی دانشجویان و همچنـین اضـطراب بـدنی اجتمـاعی نسـبتاً      

تر است. این امر، لزوم توجه ر مقایسه با دانشجویان مقاطع پائیند دکتراباالي دانشجویان مقطع 

هر چه بیشتر دانشجویان مقاطع بـاالتر تحصـیلی را بـه وضـعیت بـدنی و ظـاهري خـود نشـان         

که کم تحرکـی و نداشـتن فعالیـت بـدنی مـنظم،       شته استدهد. همواره این امکان وجود دا می

                                                                                                              
1. Spink 
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، موجبـات کـاهش   ی و روانـی انهـاي جسـم  ريناهنجـا عالوه بر افزایش تدریجی سطوح مختلف 

  آورد.  تحصیلی را نیز فراهم کارایی 

اي را در افـزایش و  تواند نقش عمـده بدنی یکی از متغیرهاي تأثیرگذاري است که می خودپندارة

)، 2005لینـدوال و لینـدگرن (   بـر اسـاس نظـر   . کنـد یا کاهش اضـطراب بـدنی اجتمـاعی ایفـا     

به عنـوان  بین رفتار تمرینی و اضطراب بدنی اجتماعی را  ۀکه رابطبدنی عاملی است  ةخودپندار

و عوامـل  خودپنداره بدنی توجه ویژه به لزوم . بنابراین )24( دهدتحت تأثیر قرار مییک واسطه 

گرایـی و همچنـین انگیـزه    کمـال ، خود اظهاري، جذابیت بدنیبدنی،  تودةشاخص دیگري چون 

  شود.  هاي آتی پیشنهاد میپژوهش تقاي کیفیارامري است که به منظور  ،مشارکت

بدنی  شود که میزان باالي اضطرابهاي پژوهش چنین استنباط میبه طور کلی، بر مبناي یافته

تـر پیرامـون   گیـري دقیـق  حال، نتیجهبا سطوح پائین فعالیت بدنی مرتبط است. با این اجتماعی

مچنـین میـزان نقـش انگیزشـی و یـا      نقش فعالیت بدنی در کاهش اضطراب بدنی اجتماعی و ه

بازدارندگی آن در گرایش به فعالیت بدنی منظم، نیازمند انجام تحقیقات هر چه بیشـتر در ایـن   

  اي است.    به ویژه تحقیقات مداخله ،زمینه
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