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 مقدمه

گيرد  می بر در را آنها به نسبت نگرش ادراکی و و جسمانی ابعاد بازنمایی این که است فرد بيرونی ظاهر درونی بازنمایی بدنی تصویر 

است  عواطف های ظاهری( و واره طرح گذاری )خود ارزیابی )نارضایت از بدن( سرمایه های مؤلفه شامل ها این نگرش اصلی (. ابعاد3)

 شود، می نمایان دیگران با برخورد در اجتماعی، بالفاصله های موقعيت و در است فرد هویت از مهمی بخش ظاهر، که آنجا (. از4)

 است. متفاوت اقشار مختلف در حيطه این به افراد توجه و اهميت ميزان البته است. بارز بسيار شخصيتی ی این سازه اهميت بنابراین

شهر تهران  ورزشکار يرپسر غ یانپسر ورزشکار با دانشجو یاندانشجو یبدن یرتصو ينباین هدف از تحقيق حاضر بررسی  تفاوت بنابر

 است.

   شناسیروش 

همبستگی بوده و به لحاظ اهداف تحقيق از  -های توصيفیتحقيقتحقيق حاضر با توجه به نوع مطالعه و روابط بين متغيرها از دسته 

 32-33 سال در ليتحص به مشغول انیدانشجو شاملنوع کاربردی بوده که به روش ميدانی به اجرا در آمده است.جامعه آماری 

ای چند نمونه گيری خوشهدانشجو(. از  140111)جمعا  باشدها و مقاطع تحصيلی میدر تمامی رشته تهران شهر آزاد یها دانشگاه

نفر تعيين شد. در این تحقيق از پرسشنامه های  384ای استفاده شد که در نهایت حجم نمونه با توجه به جدول مورگان حداقل مرحله

های مورد استفاده استفاده گردید و پایایی پرسشنامه پوپ سيآل نفس عزت پرسشنامهو  بدن-خود یبعد چند روابطاطالعات فردی، 

( α= 80/1( و برای پرسشنامه تصویر بدنی)α= 83/1ر این تحقيق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و برای پرسشنامه عزت نفس )د

سنجش  سطح به توجه با و گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد 22.11نسخه  SPSS آماری افزار نرم توسط به دست آمد. اطالعات

تی مستقل آزمون و ارتباط تعيين جهت پيرسون همبستگی آماری روش از استنباطی آمار توصيفی. در آمار از بررسی مورد متغيرهای

 (.P<10/1) شد گرفته بهره جهت بررسی تفاوت بين دو گروه

                             یافته ها

 آمار توصيفی مربوط به تصویر بدنی 1جدول 

 بیشترین کمترین استانداردانحراف  میانگین متغیر

 11/0 11/1 08/1 88/3 یوضع ظاهر یابیارز

 11/0 11/1 82/1 01/3 به ظاهر یشگرا

 11/0 11/1 83/1 48/3 تناسب یابیارز

 11/0 11/1 88/1 40/3 به تناسب یشگرا

 11/0 33/1 82/1 48/3 یوزن ذهن یابه اضافه وزن  یدلمشغول

 11/0 21/1 08/1 03/3 بدن یاز نواح یترضا

 11/0 12/1 03/1 80/3 تصویر بدنی
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کمترین ميانگين را  به تناسب یشگرابيشترین و ی وضع ظاهر یابیارزی، بدن یرتصوهای از بين مولفه 1با توجه به نتایج جدول 

 داشتند.

 ورزشکار يرپسر غ یانپسر ورزشکار با دانشجو یاندانشجو یبدن یرتصو یسهمقا یبرامستقل  یزمون تا 2 جدول

 داریعدد معنی tآماره  درجه آزادی آزمون لون میانگین گروه متغیر

F Sig 
 111/1** 34/12 188 43/1 02/1 18/4 ورزشکار تصویر بدنی

 35/5 غیر ورزشکار

داری مشاهده شد اختالف معنی ورزشکار يرپسر غ یانپسر ورزشکار با دانشجو یاندانشجو یبدن یرتصوبين  2با توجه به نتایج جدول 

(10/1>P ،34/12=t .) 

 : بحث و نتیجه گیری

داری مشاهده شد که این نتایج با نتيجه ، اختالف معنیورزشکار يرپسر غ یانپسر ورزشکار با دانشجو یاندانشجو یبدن یرتصوبين 

( همخوانی دارد 1380) 1( و اسنایدر و اسپرتيرز1383)(، محمودی و همکاران 1332(، بلبلی و همکاران )1332تحقيقات اسکندرنژاد )

( 1380این مطالعه نشان داد رضایت از تصویر بدنی دانشجویان ورزشکار بيشتر از دانشجویان غير ورزشکار است. اسنایدر و اسپرتيرز ).

در مطالعه خود یافتند که نگرش های ورزشکاران به سوی ساختار بدنشان نسبت به غير ورزشکاران مثبت تر و خوش بينانه تر است. 

 فعاليت و ورزش دادن انجام: گفت توان می یافته این تبيين در. دارد مثبتی تأثير بدنی بر تصویر ورزش که دهد می نشان نتایج این

 اعتماد عدم از و شود می ها آن بدنی تصویر بهبود باعث ورزشکاران، در بدنی کارایی افزایش و عضالنی بهتر توازن ایجاد با های بدنی

 نامناسب بدنی ترکيب و توازن عدم و چربی افزایش نتيجه در و عضالنی تحرکی بی و کاری کم اثر در که بيکفایتی احساس و نفس به

 .شود می ها آن انگاره خود و بدنی تصویر بهبود موجب و کرده جلوگيری شود، می ایجاد ها آن در

  ورزشکار، پسر یاندانشجوی، بدن یرتصو واژه های کلیدی:
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