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فعالیت بدنی و عزت نفس:
بررسی روابط مستقیم و غیرمسقیم مرتبط با مکانیزمهای روانشناختی و جسمانی
3

سید حجت زمانی ثانی ،1زهرا فتحی رضائی ،2سرج برند
 .1گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز  ،ایران؛  .2گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز  ،ایران؛  .3کلینیک روانشناسی دانشگاه بازل ،مرکز ناتوانی های عاطفی ،استرس و
خواب ،بازل ،سوئیس
آدرس ایمیل نویسنده مسئولhojjatzamani8@gmail.com :
مقدمه :جوامع علمی و مردم عادی ادعا دارند که فعالیت بدنی روی عملکردهای روانشناختی و بویژه عزت نفس تأثیر دارد ،به
طوری که مبانی زیربنایی مکانیزم های روان شناختی آن بسیار پیچیده است ( .)5-1هدف تحقیق حاضر بررسی روابط بین
فعالیت بدنی و عزت نفس با معرفی متغیرهای تعدیل کننده شاخص توده بدنی ،ادارک آمادگی بدنی و تصویربدنی بود.
روششناسی :بدین منظور  262بزرگسال ( 181مرد و  11زن) پرسشنامه های ویژگی های فردی ،فعالیت بدنی ،عزت نفس
ادراک آمادگی بدنی و تصویر بدنی را تکمیل کردند .داده ها با استفاده از  SPSS v. 20برای بررسی میانگین ،انحراف استاندارد
و ضرایب همبستگی پیرسون تحلیل شدند و مدل تحلیل مسیر به منظور تخمین ضرایب با استفاده از نرم افزار LISREL v8.5
انجام شد.
نتایج :فعالیت بدنی به طور مستقیم و غیر مستقیم با عزت نفس رابطه داشت .همه متغیرها با طور معنی داری با همدیگر ارتباط
داشتند .شاخص توده بدنی نتوانست به طور مستقیم یا غیر مستقیم عزت نفس را پیش بینی کند ،اما شاخص توده بدنی اثر
مستقیمی روی ادراک آمادگی بدنی و تصویر بدنی و همچنین اثر غیر مستقیم روی تصویر بدنی داشت .عالوه براین ادراک آمادگی
بدنی اثر مسقتیم روی تصویر بدنی و عزت نفس ،و تصویر بدنی اثر مستقمی روی عزت نفس داشت.
بحث و نتیجهگیری :الگوی نتایج پیشنهاد کردند که در بین نمونه مورد بررسی ،فعالیت بدنی اثر مستقیم و غیر مستقیم روی
عزت نفس دارد ،به طوری که ادراک آمادگی بدنی و تصویر بدنی و نه شاخص توده بدنی نقش مهمی روی عزت نفس داشتند.
براین اساس می توان گفت که فعالیت بدنی منظم در افراد بزرگسالی که عزت نفس پایینی دارند بایستی افزایش داده شود.
واژههای کلیدی :فعالیت بدنی ،عزت نفس ،ادراک آمادگی بدنی ،تصویر بدنی ،بزرگساالن
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