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Introduction & Purpose: The purpose of this study was to compare 
the self-description of physical characteristics of athletic and non-
athlete male students by self-concept and self-concept of physical 
fitness.  
Methodology: For this purpose, we selected 100 male high school 
students in the city of Chamestan from 12-15 years old using random 
sampling. After weighing the weight, height, body mass index, subjects 
were divided into four groups: athlete-obese (group 1), non-athlete obese 
(group 2), athlete non-obese (group 3) and non-athlete non-obese (group 
4). All four groups completed PSDQ self-descriptive questionnaire they 
made the questionnaire was divided into two levels of physical self-
concept and physical appearance self-concept, each separately measured. 
For analysis and comparison, one-way analysis of variance (ANOVA) was 
used to analyze and compare.  
Results: The results showed that non-athlete athlete students had 
better physical fitness and apparent ability than non-athletic athletes, 
non-athlete, non-athlete, and this difference was statistically 
significant. In addition, the results showed that self-concept of body 
fitness and body appearance of non-athletic and non-athletic subjects 
were not significantly different, and the difference between them was 
not statistically significant. In addition, non-athletic, non-obese, non-
athlete with obesity, in terms of self-concept, had better physical 
fitness and self-concept, but also statistically significant. 
Conclusion: Physical activity and exercise can have a significant 
positive effect on physical self-description (physical appearance, body 
fitness self-concept) of male students. 
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 غیرورزشکار   ورزشکار و   پسر  آموزان   دانش   چاقی   و   بدنی   خودپنداره   مقایسه 

 2يجعفر موسو دیس،  *1علی اکبر مشایخ

    رانیا ، یواحد نور، دانشگاه آزاد اسالم ت،یفی ک  یمهندس قاتیمرکز تحق ،یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد. 1
 رانیا ،یواحد نور، دانشگاه آزاد اسالم ت،یف یک یمهندس قاتیمرکز تحق  ،ین یبال یورزش ي ولوژیزیارشد، گروه ف یکارشناس. 2

 چکیده  اطالعات مقاله        

     02/1400/ 27 دریافت مقاله:
 20/03/1400 تاریخ داوري:

     25/04/1400بازنگري مقاله: 
 12/05/1400پذیرش مقاله:  

هدف:  و  دانش  این  از   هدف  مقدمه  بدنی  خودتوصیفی  مقایسه  غیر  پژوهش،  و  ورزشکار  پسر  آموزان 
 . ورزشکار به تفکیک خودپنداره ظاهربدنی و خودپنداره توانایی بدنی بود

تعداد    روش شناسی: منظور  دانش   100به همین  از  متوسطه  آموزان نفر    15- 12  اول   پسر مقطع 
نمونه  از  استفاده  با  را  چمستان  شهر  اساس  سال  بر  کنندگان  شرکت  شد.  انتخاب  تصادفی  گیري 

)، ورزشکار غیر  2گروه (   )، غیر ورزشکار چاق 1  گروه (   شاخص توده بدنی به چهار گروه ورزشکار چاق 
چاق 3  گروه (   چاق  غیر  ورزشکار  غیر  و  شدند. 4  گروه (   )  تقسیم  پرسش   )  گروه  چهار  نامه  هر 

   . را کامل کردند   PSDQخودتوصیفی بدنی  
آموزان ورزشکار غیر چاق نسبت به گروه هاي  نتایج  تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که دانش   نتایج:

دیگر از خودپنداره توانایی بدنی و ظاهر بدنی بهتري برخوردار بودند و این تفاوت از لحاظ آماري نیز معنادار  
دانش آموزان غیر ورزشکار غیر چاق نسبت به غیر ورزشکار چاق از لحاظ خودپنداره توانایی  چنین  بود. هم 
   . خودپنداره ظاهر بدنی نمرات بهتري داشتند   بدنی و 

خودپنداره  (   تواند تأثیر مثبت بسزایی بر روي خودتوصیفی بدنیفعالیت بدنی و ورزش می  نتیجه گیري: 
 .پسر داشته باشد آموزان دانشظاهر بدنی، خودپنداره توانایی بدنی) 

 کلید واژگان  
 خودپنداره بدنی

 چاقی
 ورزشکار

 دانش آموز
 ظاهر بدنی

 توانایی بدنی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.jmbs.ir/


125-135)، 1400( 4رفتاري  و  حرکتی علوم مجله                                            ... آموزان دانش چاقی و بدنی خودپنداره مقایسه    

127 
 

 مقدمه 
از سالمت روانی و عاطفی فرد، بسته به احساسی   رگی  بخش بز

  سیستم   یک  از  اي مجموعه  به   است که درباره خود دارد. خودپنداره
پیچیده  2شده   سازماندهی   ،1پویا   و 4هانگرش  ،3باورها   درباره  و 

 یک  به یابیدست  منظور  به  فرد  هر  که  شودمی   گفته  هاییدیدگاه
 .دهدمی   ارائه  خویش  شخصی  موجودیت  با  رابطه  در  حقیقی  قالب

بدنی، پنداره   و  هاویژگی  ها،محدودیت  از  شخص  آگاهی  خود 
 هاآن  در  شخص  است  ممکن  که  خصوصیاتی  و  شخصی  خصوصیات

خود   .)1997مارش،  (  شودمی   تلقی  باشد،  متفاوت  یا  مشابه  بقیه  با
 هم  و  است خود  به  نسبت  فرد  نگرش  نحوه  شامل  پنداره بدنی هم

  کند می  ادراك  را  خود  بدن   آن  توسط   فرد  که   است  اي شیوه   شامل
 هاي مهارت  و  هاتوانایی  بدنی،  ابعاد   به  نسبت  را   فرد  نگرش  و

   ).2011گاالهو،  ( دهدمی نشان اشبدنی 
  جامعه،   سالمتی  براي   خطر  عامل   عنوان  به  چاقی  و  وزن  اضافه

  جهانی  سازمان(  شودمی  تعریف  نرمال،  غیر  و  زیاد  چربی  با
چاقی2011  بهداشت،  .  فشارهاي   با  سویهدو  ارتباط  داراي   ) 
 پزشکی روان  وضعیت  و  شناختیروان  هاي آشفتگی   و  هیجانی
 و  روانی  حاد  هاي استرس   پزشکی،روان  اختالالت.  است   شخص
  موجب   توانندمی   همگی  شخصیتی،  و  شناختیروان  ترمزمن   مسائل
  به   شناختیروان  مسائل  از  بسیاري .  شوند  وزن  اضافه  و  چاقی

  در .  شود  چاقی  ي پدیده   سبب   تواندمی   ثابت  و  اولیه  عامل   صورت
  و   نامساعد  شناختیروان  پیامدهاي   از  بسیاري   به  چاقی  خود  ضمن

 ). 2004 براونل، ( شودمی  منجر زندگی از نارضایتی
و   بدنی  فعالیت  شناختی،  روان  سالمت  بین  مثلثی  ارتباط 
چاقی موضوع تحقیقات مختلف بوده است. برخی مطالعات نشان 

که   اند  فعالداده  غیر  رفتار  بین  جزیی  مستقیم    و ارتباط 
چنین یک ارتباط منفی بین رفتار غیر فعال و  خودادراکی و هم 
وجود دارد. رفتار فعال نه تنها بر سالمت  شده  قدرت بدنی درك

جسمانی مهم است بلکه از لحاظ سالمت روانی نیز حائز اهمیت  
برنامه ورزشی هوازي باعث بهبود  ).  2012،  5است (الیور و همکاران

تاثیر  آنان  نفس  عزت  بر  اما  شد  پرستاران  بدنی  خودپنداره 
ین، بین  ). همچن1393(معناداري نداشت (سعادت مهر و همکاران  

تصویر بدنی دختران نوجوان چاق با افسردگی، اضطراب و تنش ، 
معنی آماري  دارد.ارتباط  وجود  منفی  و  با به  دار  دیگر،  عبارت 

تنش  و  اضطراب  افسردگی،  امتیاز  بدنی،  تصویر  امتیاز  کاهش 
یابد یمداري افزایش  آموزان دختر نوجوان چاق در حد معنیدانش

هم گزارش     )1383همکارن (.  بقاییان و  )1392(لیان و همکاران (
دانش مشارکت  که  در    14تا  11آموزاندادند  هاي یت فعالساله 

 
1 Dynamic System 
2 Organized 
3 Beliefs 
4 Attitudes 
5 Oliver et al   

شناختی  ورزشی منجر به افزایش عوامل جسمانی، ظاهري و روان
 شود که افزایش خودپنداره بدنی را به دنبال دارد. ی م

) نشان داد که فعالیت  1390(  یاناسدنتایج حاصل از مطالعات  
یر معناداري بر خودپنداري بدنی نوجوانان مقطع متوسطه  تأث  بدنی 

نوجوانان ورزشکار نسبت به    و راهنمایی در استان خراسان دارد.
غیر   دختران  به  نسبت  ورزشکار  دختران  غیرورزشکار،  نوجوانان 
ورزشکار و پسران ورزشکار نسبت به پسران غیر ورزشکار نگرش 

جسمانی در بهبود    هاي فعالیت ي نسبت به خویش دارند.  ترمثبت 
 تواندمی ابعاد تصویر بدنی در دختران ورزشکار مؤثر بوده و   برخی

ورزشکار   عنوان یک ابزار درمانی در بهبود نگرش دختران غیربه
  مقایسه ) با  1390(  مصطفی لو  . اراضی و مورد استفاده قرار گیرد

ورزش  تصویر دختر  دانشجویان  ورزشکار  بدنی  غیر  و  گزارش کار 
هاي رضایت از بخش جسمانی و  ابعادهاي مقیاس که امتیاز دادند 

سالمت    آگاهی از ظاهر، ارزیابی از  هاي مقیاس خرده    مختلف بدن و
داري باالتر از  معنی  طورهورزشکاران ب  غیر  سالمت در  آگاهی از  و

  تناسب   از  ارزیابی  مقیاس  خرده  ورزشکاران است با این حال امتیاز
   .ورزشکاران است داري باالتر از غیرمعنی طوره ب ورزشکاران در

نشان داد که لیاقت بدنی،  )  2012(  6الکساندر و چارلزنتایج  
کند.  بینی میفعالیت بدنی شدید را در بین دختران و پسران پیش

رضایت بدنی و ظاهر بدنی با فعالیت بدنی شدید در ارتباط بودند  
تر بود. از طرفی نیز فعالیت بدنی  ارتباط براي پسران قوي و این  

پیش  را  ریه  عملکرد  می شدید  بین  بینی  در  ارتباط  این  و  کرد 
قوي  بود.  دختران  همکارانتر  و  گینیس  در    )2012(  7مارتین 

بررسی متغیرهاي مرتبط با تغییر در تصویر بدنی بین    اي بهمطالعه
پردا وزن  اضافه  داراي  و  و  زنان چاق  وزن  مداخله کاهش  ختند. 

و  هشتم  هفته  در  بدنی  تصویر  در  معناداري  افزایش   ، تمرین 
چنین افزایش در ادراك چربی بدن (خرده شانزدهم نشان داد. هم

مهم چربی)  پیش مقیاس  افزایش  ترین  با  رابطه  در  کننده  بینی 
) نشان  2009(   8تصویر بدنی بود. نتایج تحقیق دانکن و همکاران

عزت نفس بدنی گروه شرکت کننده در تمرین مقاومتی  داد نمره 
است اما طور معناداري افزایش یافتهدر مقایسه با گروه کنترل به

شش هفته پس از اتمام مداخله در آزمون پیگیري نمرات ثابت  
تر از چنین بهبود نمره عزت نفس بدنی در دختران بیشنماند. هم

بدنی در گروه تجربی  عالوه کاهش شاخص توده  پسران بود و به
 است. در مقایسه با گروه کنترل معنادار بوده

تأثیر   بدنی  فعالیت  که  معتقدند  نیز  محقان  از  دیگر  برخی 
اما خودپنداره جسمانی کلی   معناداري روي ابعاد خودپنداره ندارد

افزایش می رابطه 2008، 9دهد(اشنایدر، دانتون و کوپررا  ). یک 

6 Aleksandra & Charles 
7 Martin Ginis et al. 
8 Duncan et al. 
9 Schneider. Dunton and Cooper 
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چنین یک رابطه  خودپنداره کلی و عزت نفس و هممثبت قوي بین  
معکوس متوسط بین عزت نفس و عالئم افسردگی وجود دارد. از  

یافته  بهطرفی  تحقیق  در  هاي  شرکت  که  بود  آن  بیانگر  وضوح 
ورزش و فعالیت بدنی، خطر ابتال به افسردگی را در بین دختران 

جسمانی دهد و اثرات مثبتی روي خودپنداره  نوجوان کاهش می
 ).  2006 1ها دارد (دیشمن و همکارانآن

(  2دانتون همکاران  دختران  2006و  در  که  دادند  گزارش   (
نوجوان ، ارتباط خودپنداره جسمانی با آمادگی جسمانی نسبت  

تر است. فعالیت بدنی می تواند نارضایتی  به فعالیت جسمانی بیش
  3گان و بروتیزفرد را از تصویر بدنی خود تعدیل کند . برگس، گرو

طور هوازي ) گزارش دادند در گروهی که تمرین رقص را به2006(
طور معناداري کاهش دادند، نارضایتی از تصویر بدنی بهانجام می

است. ادواردز  ها افزایش یافتهو از طرف دیگر خودادارکی بدنی آن
) نیز ارتباط بین فعالیت جسمانی، بهزیستی  2005(  4و همکاران

ناختی و خودادراکی بدنی را در بین افرادي که در اشکال  شروان
بررسی   داشتند،  شرکت  ورزش  و  جسمانی  فعالیت  در  مختلف 

هاي تمرینی مقاومتی، هوازي (دویدن) و  کردند. افراد شامل گروه
تیم ورزشی (هاکی) بودند. مقایسه بین سه گروه با گروه کنترل  

 مرتبط بود. 
لیندگرن و  اثرات  د  )2005(  5لیندوال  بررسی  به  تحقیقی  ر 

مداخله و  برنامه  جسمانی  خودپنداره  بر  ماهه  شش  تمرین  اي 
اضطراب بدنی اجتماعی در دختران نوجوان غیر فعال پرداختند.  

ساله غیر فعال بودند. نتایج    20- 13دختر    110شرکت کنندگان  
نشان نداد، اما    PSPPاي در خرده مقیاس  پیشرفت قابل مالحظه

تر  براي گروه آزمایشی در مقایسه با کنترل پایین  SPASنمرات  
تحلیل   جاي  به  طرفه  یک  واریانس  تحلیل  که  هنگامی  اما  بود. 

طور معناداري نمرات  واریانس چندگانه استفاده شد ، مداخله به
SPAS  مقیاس خرده  تغییرات   PSPP و  این  داد.  کاهش  را 

فیز متغیرهاي  با  بدن، ارتباطی  وزن  جمله  از  و    BMI  یولوژیکی 
 آمادگی جسمانی، نداشت. 

بر   بدنی  فعالیت  از  معناداري  تاثیر  نیز  محققان  برخی 
 )2002(  6خودپنداره بدنی را گزارش نکردند. ورست و همکاران

کالسبه در  قدرت  تغییر  اثر  بر  بررسی  دانشگاه  تمرینی  هاي 
اساس انتخاب خودپنداره جسمانی پرداختند. شرکت کنندگان بر  

اي  هفته با هفته   9مدت  ها شرکت کردند که بهخودشان در کالس
-جمع  PSDQها با استفاده از  سه جلسه تمرین برگزار شد. داده

هاي خودپنداره جسمانی مقیاسوري شد. در هیچ یک از خردهآ
به  معنادار  نیامد.نتایج  (  دست  زلیخا  و  گونی  نتایج  2000اما   (

معنادا افزایش  در خودپنداره جسمانی  تحقیق  را  نشان    افرادري 
 داد. 

 
1 Dishman et al. 
2 Dunton et al  
3 Burgess,Grogan and Burtwitz 
4 Edwards and et al 

بررسی ارتباط بین فعالیت  ) نیز به2000(  7کروکر و همکاران
ساله کانادایی   14  –10جسمانی و خودادراکی بدنی در کودکان  

آن جسمانی  فعالیت  طی  پرداختند.  طریق   7ها  از  گذشته  روز 
با  پرسش بدنی  خودادراکی  و  جسمانی  فعالیت  از نامه   استفاده 
PSPP   گیري شد. نتایج این تحقیق نشان داد خودادراکی  اندازه
هاي ورزشی هاي شرایط بدنی و مهارتویژه خرده مقیاسبدنی به

معنیبه جمعیت    ي دارطور  این  جسمانی  فعالیت  سطح  با 
 همبستگی دارد.

روي هم رفته ، مطالعات انجام شده در خارج و داخل ایران  
انشان این  آمادگی دهنده  ورزش،  و  بدنی  فعالیت  که  است  مر 

شرایط با    هاي مهارت  و  بدنی   جسمانی،  مستقیم  ارتباط  ورزشی 
کاهش وزن با فعالیت بدنی و ورزش   خودپنداره بدنی افراد دارند.

یا با رژیم غذایی یا تلفیقی (فعالیت بدنی و ورزش و رژیم غذایی) 
تاثیر معناداري روي خودپنداره بدنی می راد در هر گروه اف  تواند 

جنسیتی داشته باشد و باعث ارتقاي سطح خودپنداره بدنی    سنی و
  نگرش   بهبود  در  درمانی  ابزار  یک  عنوانبه  تواندمی  و  افراد شود

چنین خودپنداره بدنی بهتر باعث  هم.  گیرد  قرار  استفاده  مورد  افراد
می افراد  نفس  عزت  رفتن  که  باال  پیشرفت  ی مشود  بر  تواند 

رفتار فعال  چنین مطالعات نشان داد  تحصیلی تاثیر گذار باشد. هم
لحاظ سالمت   از  بلکه  است  مهم  براي سالمت جسمانی  تنها  نه 
روانی نیزحائز اهمیت است. اما نقش میانجی چاقی و اضافه وزن 
مورد   کمتر  آموزان  دانش  روانی  سالمت  و  بدنی  خودپنداره  بر  

مقایسه خودپنداره   تحقیق،  ینا  از  مطالعه قرار گرفته است. هدف
اي بدنی دانش آموزان ورزشکار چاق و غیر غیر چاق و نقش واسطه

  قرار   توجه   مورد  تحقیق  این  در  چهورزش در این رابطه است. آن
آموزان ورزشکار و  است ضمن مقایسه خودپنداري دانش  این  دارد

  بر  میزان  چه  به   که فعالیت بدنی و ورزش  غیر ورزشکار، دریابد
 گذارد.آموزان ورزشکار اثر میودپنداري دانشخ

 شناسی روش 
  ساله   15- 12  نوجوان   پسر   آموزان را دانش   تحقیق   این   آماري   جامعه 
  که   دهند می   تشکیل )  نفر   780( چمستان    اول شهر   متوسطه   مقطع 

  100  تعداد   . باشند می   تحصیل   به   مشغول   97- 96  تحصیلی   سال   در 
  مختلف   مدارس   از   تصادفی   برداري نمونه   صورت به   پسر   آموز دانش 

  گروه   چهار   به ها  نمونه گیري قد و وزن،  اندازه   پس از   و   شدند   انتخاب 
غیر ورزشکار، چاق    - غیر چاق    ورزشکار،   - چاق    ورزشکار،   - غیر چاق  

-فرم کوتاه پرسش ها  گروه همه    سپس   شدند.   تقسیم   غیر ورزشکار   – 
  تکمیل   را )  PSDQ-S(   همکاران   و   مارش   بدنی   خودتوصیفی   نامه 

سئوال    36نامه خودتوصیفی بدنی شامل  فرم کوتاه پرسش نمودند.  
گیري نه خرده مقیاس خاص از خودپنداره بدنی  است که براي اندازه 

5 Lindwall & Lindgren 
6 Vorst et al. 
7 Crocker et al. 
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(سالمتی، هماهنگی، فعالیت بدنی، چربی بدنی، لیاقت ورزشی، ظاهر،  
پذیري و استقامت) و یک خرده مقیاس کلی (عزت  قدرت، انعطاف 

نامه در ایران داراي اعتبار ترجمه  است. این پرسش راحی شده نفس) ط 
 ) قبول  % r=%95قابل  اطمینان  سطح  در  ( می   95)  و    بهرام باشد 

سنجش قد و ترازو    جهت   PVCروکش دار    متر از    ). 1391همکاران،  
دیجیتالی  کنندگان  1ژوپیتر    نفرکش  شرکت  وزن  سنجش  جهت 

 استفاده شد. 
نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور براي  شروع کار با تهیه معرفی 

سازمان آموزش و پرورش و کسب مجوز از آموزش و پرورش شهر  
نامه خودتوصیفی جسمانی فرم کوتاه  چمستان جهت توزیع پرسش 

PSDQ   آموزان مدارس پسرانه متوسطه شهر چمستان در بین دانش  
تگی دیده  دلیل تعداد کم سئواالت نیاز به کم کردن اثر خس بود. به 

پرسش  کردن  پر  از  ناشی  خستگی  بنابراین  نمی نشد،  توانست  نامه 

آموزان و کاهش اعتبار ابزار  دهی دانش موجب کاهش تمرکز در پاسخ 
شود. لذا  شرایط را تا حدي که در دست  محقق بود براي حفظ کردن  

دانش  دانش تمرکز  هر  شد.  محیا  به آموزان  که  نمونه  آموزي  عنوان 
گیري شد تا شاخص توده بدنی  بود قد و وزن او اندازه انتخاب شده  

دانش به  آید. سپس  گروه چاق  دست  به چهار  نمونه  غیر    – آموزان 
غیر    – غیر ورزشکار، غیر چاق    – ورزشکار، غیر چاق    - چاق    ورزشکار، 

تقسیم و پرسش  بندي    PSDQ-sنامه  ورزشکار  تکمیل شد. دسته 
 . ) انجام شد 2016شرکت کنندگان نیز براساس معیار کالینز ، ( 

 ها یافته 

میانگین و انحراف استاندارد امتیازات خرده مقیاس هاي    1جداول  
   . خودپنداره را در دانش آموزان چاق و غیر چاق ارائه کرده است 

 آموزان چاق و غیر چاق ورزشکار و غیرورزشکار دانشو انحراف استاندارد خودپنداره  نی انگیم .1جدول 

 1میانگین  عامل
انحراف  
 1استاندارد

میانگین  
2 

انحراف  
 1استاندارد

 میانگین 

3 

انحراف  
استاندارد 

3 

 میانگین 

4 

انحراف  
 4استاندارد

 9.331 19.92 6.795 29.48 5.580 16.07 4.995 30.93 چربی
 3.095 10.08 3.954 12.73 3.406 10.21 3.940 12.98 قدرت

 5.187 16.36 4.858 23.21 4.943 16.83 5.249 22.96 هماهنگی 
لیاقت 
 3.382 10.24 2.933 14.67 2.855 10.31 3.101 14.59 ورزشی

 3.156 8.28 3.487 13.40 3.851 9.45 3.834 13.01 فعالیت بدنی 
 4.428 14.44 3.480 19.57 3.821 14.21 3.425 19.69 عزت نفس
انعطاف 
 2.768 8.08 6.597 13.48 2.959 8.45 6.893 13.34 پذیري 

 2.971 13.08 2.796 15.73 3.446 12.66 2.333 15.89 سالمتی 
 3.354 12.00 3.462 13.52 2.425 12.10 3.272 13.45 ظاهر

 3.767 8.76 3.462 13.23 3.261 8.28 3.499 13.31 استقامت 
خودپنداره 

 22.288 113.60 7.050 169.03 27.135 118.55 26.263 170.13 کلی 

 : دانش آموزان غیرورزشکار4:  دانش آموزان ورزشکار ،  3: دانش آموزان غیرچاق ، 2: دانش آموزان چاق، 1توضیحات: 

هاي خودپنداره بدنی بین چهار  براي مقایسه تفاوت میانگین 
ی از    گروه  طرفه  یک  واریانس  تحلیل    ANOVA  ا آزمون 

ارائه شده است و نشان    2استفاده شد که نتایج آن در جدول  

می دهد که تفاوت میان چهار گروه از لحاظ آماري معنادار  
 .است 

 گروه   4  بدنی   خودپنداره   و آزمون لوین   ANOVAطرفه  آزمون تحلیل واریانس یک .  1  جدول 
 F ANOVA Sig Levene static Sig 

 0.159 0.000 68.305 خودپنداره  بدنی 
 
 

 
1 Jupiter 
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براي شناسایی تفاوت هاي      LSDنتایج آزمون تعقیبی  
ارائه شده است که نشان    3معنادار بین گروه ها نیز در جدول 

هاي خودپنداره بدنی  می دهد تفاوت معناداري میان میانگین 
 .آموزان ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد دانش 

 گروه    4مقایسه میانگین خودپنداره بدنی    براي   LSDآزمون    . 3جدول 

 .Sig بندي گروه  (J) بندي گروه  (I) متغیر وابسته 

 بدنی  خودپنداره 

 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر    : 3گروه  

 0.529 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر  : 2ه  گرو 
 0.000 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق :  1گروه  

 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  
 0.529 ورزشکار   +  چاق :  1گروه  

 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   :: گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  

 
در ادامه تحلیل هاي آماري ،  نمرات خودپنداره در خرده  

خودپنداره  مقیاس هاي پرسشنامه با هم تلفیق شدند تا دو  
دهند.   تشکیل  را  بدنی  ظاهر  خودپنداره  و  بدنی  توانایی 

کسب شده از خرده    خودپنداره توانایی بدنی مجموع نمرات 
  یت جسمانی، فعال   پذیري، انعطاف   هاي لیاقت ورزشی، مقیاس 
 ی و استقامت می باشد. سالمت   ی، قدرت، هماهنگ 

جدول  همان  در  که  میانگین    4طور  شود،  می  مشاهده 
گروه   بدنی  توانایی  چاق دانش خودپنداره  ورزشکار    آموزان 

، گروه    64.71آموزان غیر ورزشکار چاق  دانش ، گروه    86.87

چاق)    ورزشکار   آموزان دانش  چهارم    111.35غیر  گروه  و 
ورزشکار   آموزان (دانش  چاق)    غیر  که  می   77.18غیر  باشد 
آموزان ورزشکار غیر چاق از  این است که دانش   دهنده نشان 

دیگر   گروه  سه  به  نسبت  باالتري  بدنی  توانایی  خودپنداره 
از خودپنداره توانایی    آموزان ورزشکار چاق برخوردارند. دانش 

آموزان غیر ورزشکار چاق  متوسطی برخودارند و دانش   بدنی 
  تري نسبت به دو و غیر چاق خودپنداره توانایی بدنی ضعیف 

 گروه دیگر دارند. 

 گروه   و انحراف استاندارد خودپنداره توانایی بدنی به تفکیک چهار   ن ی انگ ی م   . 4  جدول 

 بندي گروه 
 میانگین 

 خودپنداره توانایی بدنی   
 انحراف استاندارد 

 17.154 86.87 آموزان ورزشکار چاق گروه اول: دانش 
 12.263 64.71 آموزان غیر ورزشکار چاق گروه دوم: دانش 
 16.07 111.35 آموزان ورزشکار غیر چاق گروه سوم: دانش 
 12.976 77.18 آموزان غیر ورزشکار غیر چاق گروه چهارم: دانش 

 
میانگین  تفاوت  آماري  مقایسه  گروه براي  چهار  از    هاي 

واریانس یک  ی آزمون تحلیل  استفاده شد    ANOVA  ا طرفه 
آن در جدول   نتایج  نشان می دهد    5که  و  ارائه شده است 

 تفاوت میان چهار گروه از لحاظ آماري معنادار است. 

 چهار گروه   بدنی   خودپنداره توانایی   و آزمون لوین   ANOVAطرفه  آزمون تحلیل واریانس یک .  5  جدول 
 F ANOVA Sig Levene static Sig 

 0.787 0.000 45.634 خودپنداره توانایی بدنی 
 

توجه  تعقیبی   با  آزمون  نتایج  جدول    LSD  به  در  که 
بدنی 6 توانایی  خودپنداره  میانگین  است،  به    1گروه    آمده 

دهد از لحاظ آماري  را نشان می   0.118  آن   Sigکه    4گروه  
درحالی که میانگین خودپنداره توانایی بدنی    نیست. معنادار  
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گروه  تفاوت  بقیه  دارند.  معناداري  تفاوت  آماري  لحاظ  از  ها 
 آموزان  خودپنداره توانایی بدنی دانش   معناداري میان میانگین 

 ورزشکار وجود دارد.   ر ی پسر ورزشکار و غ 

 توانایی بدنی چهار گروه     مقایسه میانگین خودپنداره   براي    LSDآزمون    . 6  جدول 

 .Sig بندي گروه  (J) بندي گروه  (I) متغیر وابسته 

  خودپنداره 
 بدنی  توانایی 

 ورزشکار   +  چاق :  1گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  

 0.118 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2  گروه 
 0.000 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر  : 2گروه  
 048. ورزشکار   غیر + یر چاق  غ :  4گروه  

 ورزشکار   +  چاق   غیر  : 3گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  
 0.118 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 048. ورزشکار   غیر   +  چاق   : 1گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  

 
ظاهر بدنی   پنداره   دوم این تحقیق بر مقایسه خود   فرضیه 

 مبتنی بود.      ورزشکار و غیر    پسر ورزشکار   آموزان دانش 
  خرده   کسب شده از   خودپنداره ظاهر بدنی مجموع نمرات 

بدن،   هاي مقیاس  می   ظاهر   چربی  نفس  عزت  و    باشد. بدن 
میانگین و انحراف استاندارد امتیازات خودپنداره ظاهر بدنی  

جدول   میانگین    7در  دهد  می  نشان  و  است  شده  ارائه 
  آموزان ورزشکار چاق) دانش اول ( ظاهر بدنی گروه    خودپنداره 

  35.64آموزان غیر ورزشکار چاق)  دانش دوم ( گروه    و   48.67

و گروه    66.05غیر چاق)    ورزشکار   آموزان گروه سوم (دانش   و 
باشد  می   53.27غیر چاق)    غیر ورزشکار   آموزان چهارم (دانش 

اق  آموزان ورزشکار غیر چ دهنده این است که دانش که نشان 
دیگر   گروه  سه  به  نسبت  باالتري  بدنی  ظاهر  خودپنداره  از 

از خودپنداره    آموزان غیر ورزشکار غیر چاق برخوردارند. دانش 
آموزان غیر ورزشکار  ظاهر بدنی متوسطی برخودارند و دانش 

ضعیف  بدنی  ظاهر  خودپنداره  از  چاق  ورزشکار  و  تري  چاق 
 هستند. نسبت به دو گروه دیگر برخوردار  

 گروه   4و انحراف استاندارد امتیاز خودپنداره ظاهر بدنی به تفکیک    ن ی انگ ی م   . 7  جدول 
 انحراف استاندارد  میانگین خودپنداره ظاهر بدنی  بندي گروه 

 7.979 48.67 آموزان ورزشکار چاق گروه اول: دانش 
 7.207 35.64 ورزشکار چاق آموزان غیر  گروه دوم: دانش 
 7.029 66.05 آموزان ورزشکار غیر چاق گروه سوم: دانش 
 6.620 53.27 آموزان غیر ورزشکار غیر چاق گروه چهارم: دانش 

 
تفاوت میانگین  آماري  از    گروه   4هاي چهار براي مقایسه 

که در جدول  طرفه شد و نتایج آن  آزمون تحلیل واریانس یک 
ارائه شده است نشان می دهد تفاوت میان چهار گروه از    8

 لحاظ آماري معنادار است. 

 گروه   4  بدنی   ظاهر   خودپنداره   لوین   آزمون   و   ANOVA  طرفه   یک   واریانس   تحلیل   آزمون   . 8  جدول 
 F ANOVA Sig Levene static Sig 

 0.832 0.000 80.876 خودپنداره ظاهر بدنی 
 

توجه  تعقیبی   با  آزمون  نتایج    9که در جدول    LSD  به 
به    1گروه    ارائه شده است ، میانگین خودپنداره ظاهر بدنی 

بزرگ را نشان می   0.108  آن   Sigکه    4گروه   از  دهد که  تر 
درحالی که    باشد. لذا از لحاظ آماري معنادار نیست می   0.05

)  :Sig  0.0001(   ها ظاهر بدنی بقیه گروه   میانگین خودپنداره 
لحاظ آماري تفاوت معناداري دارند. تفاوت معناداري میان   از 

آموزان پسر ورزشکار و  خودپنداره ظاهر بدنی دانش   میانگین 
 غیر ورزشکار وجود دارد.  
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   گروه   چهار   بدنی   ظاهر  پنداره   خود   میانگین   براي مقایسه   LSD  آزمون   نتایج   . 9  جدول 

Dependent 
Variable (I)  بندي گروه (J)  بندي گروه Sig. 

  خودپنداره 
 ظاهر بدنی 

 ورزشکار   +  چاق :  1گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  

 0.108 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  

 ورزشکار   غیر   +  چاق   : 2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  2گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ :  4گروه  

 ورزشکار   +  چاق   غیر  : 3گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق :  1گروه  

 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق   :  2گروه  
 0.000 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ :  4گروه  

 ورزشکار   غیر + یر چاق  غ   : 4گروه  
 0.108 ورزشکار   +  چاق  : 1گروه  

 0.000 ورزشکار   غیر   +  چاق :  2گروه  
 0.000 ورزشکار   +  چاق   غیر :  3گروه  

 
 نتیجه گیري بحث و  

خودپنداره ظاهر بدنی  و  (   مقایسه نمرات خودتوصیفی بدنی 
  آموزان ورزشکار چاق دو گروه دانش )  خودپنداره توانایی بدنی 

نشان داد که هر   ) 4 گروه (  و غیر ورزشکار غیر چاق ) 1 گروه ( 
با   از خودتوصیفی بدنی متوسطی برخوردار هستند  دو گروه 

دانش  بدنی  خودتوصیفی  میانگین  که  این  آموزان  وجود 
 ) چاق  چا 135.53ورزشکار  غیر  ورزشکار  غیر  نسبت  به  ق  ) 

اما به لحاظ آماري معنادار نبود تر می ) بیش 130.45(    باشد 
 که البته دور از انتظار نبوده است. 

آموزان غیر ورزشکار چاق  به لحاظ تحلیلی دو گروه دانش 
) از خود توصیفی  4  و غیر ورزشکار غیر چاق (گروه )  2  (گروه 

)  بدنی   توانایی   خودپنداره - ظاهربدنی   خودپنداره ( بدنی  
نمره خودتوصیفی    ردار هستند. پس از مقایسه متوسطی برخو 

-ي این است که دانش دهنده نشان   بدنی این دو گروه نتایج 
ورزشکاري   آموزان  از    غیر  دارند  بهتري  اندام  تناسب  که 

دانش  به  نسبت  بهتري  بدنی  غیر  خودتوصیفی  آموزان 
و  برخوردارند  هستند،  وزن  اضافه  داراي  که  این    ورزشکاري 

 باشد. ري نیز معنادار می تفاوت به لحاظ آما 
آموزان غیر ورزشکار چاق  به لحاظ تحلیلی دو گروه دانش 

(گروه )  2  (گروه  چاق  ورزشکار  بدنی  1  و  خودتوصیفی  از   (
متوسطی  )  بدنی   توانایی   ظاهربدنی و خودپنداره   خودپنداره ( 

نمره خودتوصیفی بدنی این    برخوردار هستند. پس از مقایسه 
نتایج  گروه  دانش دهنده نشان   دو  که  است  این  آموزان  ي 

-از خودتوصیفی بدنی بهتري نسبت به دانش   ورزشکار چاق 
این تفاوت به لحاظ    آموزان غیر ورزشکار چاق برخوردارند و 

می  معنادار  نیز  نشان آماري  که  که  باشد  است  این  دهنده 
فعالیت ورزشی روي خودپنداره افرادي که داراي اضافه وزن  

 کند. ایجاد می   تاثیر مثبتی   هستند، 

به  بدنی  نمره  خودتوصیفی  از  آمده    خودپنداره ( دست 
توانایی  خودپنداره  ورزشکار   دانش )  بدنی   ظاهربدنی،  آموزان 

) بیانگر  1  گروه (   چاق   ورزشکار ) نسبت به  3  گروه غیر چاق ( 
دانش  که  است  مطلب  داراي  این  غیرچاق  ورزشکار  آموزان 

هستند  بسیارخوبی  بدنی  دانش   خودتوصیفی  آموزان  و 
چاق  بدنی   ورزشکار  خودتوصیفی  برخودارند.    از  متوسطی 

-باشد. پس نتیجه می نتایج به لحاظ آماري نیز معنادار می 
آموزان ورزشکاري که تناسب اندام بهتري دارند  دانش   گیریم 

دانش  به  نسبت  بهتري  بدنی  خودتوصیفی  آموزان  از 
 برخوردارند. ورزشکاري که داراي اضافه وزن هستند،  

به  خودتوصیفی  نمره  از  آمده    خودپنداره (   ی بدن دست 
چاق  دانش )  بدنی   توانایی - ظاهربدنی  غیر  ورزشکار  آموزان 

) بیانگر این مطلب  2(   چاق   ورزشکار   ر ی غ ) نسبت به  3  گروه ( 
آموزان ورزشکار غیر چاق داراي خودتوصیفی  است که دانش 

چاق از خود  آموزان ورزشکار  و دانش   بدنی بسیارخوبی دارند 
متوسطی برخودارند. نتایج به لحاظ آماري نیز   توصیفی بدنی 
می  می معنادار  نتیجه  پس  آموزان  دانش   گیریم باشد. 

از خودتوصیفی   دارند  بهتري  اندام  تناسب  از  که  ورزشکاري 
دانش  به  نسبت  بهتري  داراي  بدنی  که  ورزشکاري  آموزان 
 اضافه وزن هستند، برخوردارند. 

به  آم نمره  خودتوصیفی  دست  از  خودپنداره  (   ی بدن ده 
دانش - ظاهربدنی  بدنی)  توانایی  ورزشکار  خودپنداره  آموزان 
) بیانگر  4(   چاق   ر ی غ   ورزشکار   ر ی غ ) نسبت به  3  گروه غیر چاق ( 

دانش  که  است  مطلب  داراي  این  چاق  غیر  ورزشکار  آموزان 
دارند  بسیارخوبی  بدنی  دانش   خودتوصیفی  آموزان    و 

بدنی  خودتوصیفی  از  متوسطی    غیرورزشکارغیرچاق 
می  معنادار  نیز  آماري  لحاظ  به  نتایج  پس  برخودارند.  باشد. 

آموزان ورزشکاري که از تناسب اندام  دانش   گیریم نتیجه می 
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دانش  به  نسبت  بهتري  بدنی  از خودتوصیفی  دارند  -بهتري 
 ارند. آموزان ورزشکاري که داراي اضافه وزن هستند، برخورد 

این مطلب است  که دانش    آموزان ورزشکار  نتایج موید 
آموزان ورزشکار چاق، غیر ورزشکار  نسبت به دانش   غیر چاق، 

و غیر ورزشکار غیر چاق از خودتوصیفی بهتري برخوردار   چاق 
آموزان چاق از  آموزان غیر چاق نسبت به دانش هستند. دانش 

ن آمارها نشان  چنی خودتوصیفی بدنی بهتري برخوردارند. هم 
دانش  خودپنداره  که  با  داد  چاق  ورزشکار  پسر  آموزان 

دانش  تفاوت  خودپنداره  چاق  غیر  ورزشکار  غیر  پسر  آموزان 
 باشند.  چندانی ندارد و تقریبا برابر می 

شد، همان  ذکر  که  غیر    طور  به  نسبت  ورزشکاران 
بدنی  خودتوصیفی  از  و  (   ورزشکاران  ظاهربدنی  خودپنداره 

ت  برخوردارند،  خودپنداره  بهتري  بدنی)    راستا   ن ی ا   در وانایی 
ی که روي همه نابینایان  ق ی تحق   در )  1392(   لطفی و همکاران 

نابینایان   انجمن  به  کننده  مراجعه  ورزشکار  غیر  و  ورزشکار 
که ورزش و فعالیت بدنی    تهران انجام دادند به نتیجه رسیدند 

نابینایان نقش موثري  تواند در باال بردن خود پنداره بدنی  می 
  408) پس از مطالعه  1383داشته باشد. بقایی و همکاران ( 

- 11ي سنی  دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنماي دامنه 
آموزان در  سال به این نتیجه رسیدند که مشارکت دانش   14

دارد.   دنبال  به  را  بدنی  خودپنداره  افزایش  ورزشی  فعالیت 
رقیبی هم  مطالعا 1390(   چنین  در  نتیجه  )  این  به  خود  ت 

ارتباط مثبت معناداري   رسید که مدیریت بدن باخودپنداره 
 دارد. 

مطالعه  1390(   اسدیان  از  پس  مقطع  دانش   399)  آموز 
به این نتیجه رسید که    راهنمایی متوسطه دختران و پسران 

نوجوانان ورزشکار نسبت به نوجوانان غیر ورزشکار، دختران  
غیر   به دختران  نسبت  ورزشکار  ورزشکار  پسران  و  ورزشکار 

مثبت  نگرش  ورزشکار  غیر  پسران  به  به  نسبت  نسبت  تري 
بر   معناداري  تاثیر  بدنی  فعالیت  کل  در  دارند.  خویش 

)  2012(   السکاندر و چارلز   نوجوانان دارد.   خودپنداري بدنی 
نوجوان دیررس دختر و پسر بین سنین    50در مطالعه روي  

رضایت بدنی و ظاهر    به این نتیجه رسیدند که   سال   15-18
براي   ارتباط  این  بود  ارتباط  بدنی شدید در  با فعالیت  بدنی 

در تحقیق  )  2008(   اشنایدر، دانتون و کوپر   تر بود. پسران قوي 
دختران   در  بدنی  خودپنداره  و  بدنی  فعالیت  عنوان  تحت 

فعال  غیر  تاثیري    نوجوان  بدنی  فعالیت  که  گرفتند  نتیجه 
ابعاد خودپندا  روي  اما خودپنداره جسمانی  معنادار  ندارد  ره 

می  افزایش  را  دانتون کلی  خود  2006(   دهد.  مطالعات  در   (
نشان داد که ارتباط خودپنداره جسمانی با آمادگی جسمانی  

بیش  جسمانی  فعالیت  به  آسی نسبت  است.  در  2003(   تر   (
تمرین   که  داد  نشان  دختر  دانشجویان  روي  بر  تحقیقی 

 دنی موثر است. جسمانی در تقویت خودپنداره ب 

  شمس اسفندآباد و همکاران   با   حاضر،   پژوهش   ي ها افته ی 
سعادت 1394(   ،( ) همکاران  و  باقري 1393مهر  و  احمد   ،(  
رقیبی 1392(   ،(   )1390 ) ارضی  همکاران 1390)  و  الیور   ،(  
  )، 2011(   مور و همکاران   )، 2012(   مارتین و والن   )، 2012( 

همکاران  و  و    )، 2009(   دانکن  )،  2006(   همکاران دیشمن 
همکاران  و  همکاران   )، 2006(   برگس  و    )، 2005(   ادواردز 

گونی و    )، 2005(   لیندوال و لیندگرن   )، 2005(   تیهانی هس 
  مارش و ردماین   )، 2000(   )، کروکر و همکاران 2000(   زلیخا 

ردماین   )، 1996(  و    همسو )  1993(   مارش   )، 1994(   مارش 
تواند  ترك می نامه مش که احتماال استفاده از یک پرسش   است 

 در همسو شدن این تحقیقات موثر باشد. 
به بررسی اثر تغییر قدرت در    ) 2002ورست و همکاران ( 

هاي تمرینی دانشگاه بر خودپنداره جسمانی پرداختند  کالس 
به  با هفته   9مدت  که  برگزار شد  هفته  تمرین  اي سه جلسه 
آوري شد در هیچ یک از  جمع   PSDQهاي با استفاده از  داده 

دست  هاي خودپنداره جسمانی نتایج معنادار به خرده مقیاس 
یافته  حاضر نیامد.  پژوهش    فوق   قات ی تحق   ج ی نتا   با   هاي 

 . بود   متفاوت 
پژوهش نشان داد افراد غیر چاق نسبت به افراد چاق از  
خودپنداره بهتري برخوردارند. در این راستا گلیان تهرانی و  

نوجوان چاق شهر  ) در تحقیقی روي دختران  1392(   همکاران 
دار و منفی  تهران به این نتیجه رسید که ارتباط آماري معنی 

بین تصویر بدنی دختران نوجوان چاق با افسردگی و اضطراب  
) در مطالعات  2012(   و تنش وجود دارد. گینیس و همکاران 

خود بر روي زنان چاق به این نتیجه رسید که کاهش وزن از  
افز  غذایی،  رژیم  و  تمرین  خودتوصیفی  طریق  معنادار  ایش 

)  2008(   بدنی افراد را به دنبال داشت. یوسیسی و همکاران 
اثر   تحقیقی  خودپنداري    6در  بر  را  تغذیه  و  تمرین  هفته 

کودك داراي اضافه وزن و چاق    82جسمانی و ترکیب بدنی  
کردند.  بهبود    آزمایش  جسمانی  خودپنداره  داد  نشان  نتایج 

 یافت. 
هاي انجام شده در  و پژوهش   ر بندي  پژوهش حاض با جمع 

رسد که فعالیت بدنی و تناسب  نظر می خارج و داخل ایران به 
ظاهر   و  بدنی  توانایی  بدنی(خودپنداره  خودتوصیفی  اندام، 

می  افزایش  را  دانش بدنی)  بنابراین  با  دهد.  ورزشکار  آموزان 
خودپنداره توانایی بدنی  (   ی بدن اندام متناسب از خودتوصیفی  

آموزان غیر  و خودپنداره ظاهر بدنی) بهتري نسبت به دانش 
ورزشکار و چاق برخوردارند. البته مدت فعالیت بدنی و ورزش  

می  بدنی  فعالیت  شدت  مثبت و  تاثیرات  روي  تواند  بر  تري 
نظر می رسد شرکت  باشد.  به شته آموزان دا خودپنداره دانش 

هرگونه  می   در  رشته  هر  در  ورزشی  به فعالیت  تاثیر  -تواند 
 آموزان داشته باشد.  سزایی روي خودپنداري دانش 

-خود یکی از مالك تنظیم وزن و نگرش مثبت داشتن به 
می  سالمتی  مشاهده هاي  به  توجه  با  مثبت    تاثیرات   باشد. 
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افزایش خودپنداره   و  وزن  بر  است  دانش ورزش  الزم  آموزان 
 تري داده شود.  که به ورزش بهاي بیش 

نامه با تعداد سؤاالت کم و مهیا  با وجود استفاده از پرسش 
روي   تاثیرگذار  متغیرهاي  سایر   ، ساکت  محیط  کردن 

موفقیت  مثل  افراد  بدنی  هاي  خودپنداره  شکست  و  هاي 
ورزشی و وضعیت اجتماعی اقتصادي  در این تحقیق کنترل  

 که ممکن است بر یافته ها تاثیر گذاشته باشد.    نشد 
  که   داد   نشان   حاضر   ق ی تحق   ج ی نتا   که ن ی ا   به   توجه   با 

است   بهتر  ورزشکاران  غیر  به  نسبت  ورزشکاران  خودپنداره 
افراد فعالیت لذا می  افزایش خودپنداره  براي  ها ورزشی  توان 

-تر سود بیش در برنامه زندگی گنجاند و در مدت طوالنی   را 
دهد  نتایج تحقیق حاضر نشان می   که با توجه به این  تري برد. 

که افراد غیر چاق نسبت به افراد چاق از خودپنداره بهتري  
توان باعث کاهش  برخودارند لذا با تمرین و رژیم غذایی می 

خودتوصیفی   افزایش  وزن  کاهش  همین  که  شد  افراد  وزن 
ایج تحقیق  با توجه به نت  بدنی افراد را در پی خواهد داشت. 

می  پیشنهاد  و  حاضر  آموزشی  مراکز  مسئوالن  کلیه  شود 
  مراکز   غیرآموزشی براي حفظ سالمتی کارکنان و محصالن، 

و امکاناتی در سازمان خود براي انجام ورزش و فعالیت بدنی  
با توجه به تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره افراد،   فراهم آورند. 
فضاها    جاد ی ا   کز تفریحی، ها و مرا شود شهرداري پیشنهاد می 

 .  و امکانات ورزشی را در سرلوحه کار خود قرار دهند 
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  رضوي،   خراسان   استان   دختران   و   پسران   بدنی   خودپنداري 

،  5،شماره  2،دوره  فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی 
 56- 51  ص 
  بدنی   خودپنداره   در   جنسیت   مقایسه   . ) 1383(   معصومه   بقاییان، 

  با   آن   ارتباط   و   تهران   15  منطقه   راهنمایی   دوره   آموزان دانش 
  نامه پایان .  خانوادگی   و   فردي   هاي ویژگی   از   منتخبی 

  معلم   تربیت   دانشگاه   بدنی،   تربیت   دانشکده   ارشد،   کارشناسی 
 تهران 

)  1391( زهرا   عبدالملکی،   و   بهرام   پور، صادق   صالح   عباس،   بهرام، 
  در   بدنی   خودتوصیفی   نامه پرسش   کوتاه   فرم   سنجی روان 

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،    تهران،   شهر   آموزان دانش 
 . 34- 13، ص  11شماره 

مدیریت بدن    ارتباط   . ) 1390مهوش و میناخانی،غالمرضا (   رقیبی، 
شناسی  با تصویر بدنی و خودپنداره، دانش و پژوهش در روان 

 81- 72  ص )  46  ی اپ ی پ (   4  شماره   ، 12کاربردي،دوره  
فرشته    ، ان ی بخش ندا،    نوروزي،کیان، خالدي،   مهر، سیدرضا، سعادت 

رضا  ( سلطان و  پوریا  اثر بررس   . ) 1393ی،  دوره  ی  یک  بخشی 
پرستاران،  نفس  عزت  و  بدنی  خودپنداره  بر  هوازي    تمرین 

- 50  ص  ، 1 شماره ،  3دوره   و توانبخشی در پرستاري،  پژوهش 
42 

،محمد  ان ی شمس   اردکان، عذرا،   محمدپناه   شمس اسفندآباد،سحر ، 
بررسی 1394مریم(   هارونی،   خ ی ش   و    هاي نگرش   ن بی   رابطه   ). 

ابرکوه،    شهرستان   نوجوانان   بدنی   تصویر   با   اجتماعی   و   فرهنگی 
 چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی 

تهرانی، شهناز،  و      ی، رمحمدعل ی م   ملیحه،   ، اسوند ی ق   گلیان  ماندانا 
نوجوان    ارتباط   . ) 1392عباس(   مهرابی،  دختران  بدنی  تصویر 

افسردگی، اضطراب و تنش. مجله پایش،    با  چاق شهر تهران 
 440- 433، ص  4، شماره  13دوره  

مریم، محمدي،جعفر، سهرابی، مهدي و باقرزاده ، فضل اله    لطفی، 
خودپنداره بدنی دختران نابیناي ورزشکار و    سه ی مقا   . ) 1392( 

دوره    ی کاربردي، شناس و پژوهش در روان   دانش   غیرورزشکار، 
 . 45- 53، ص  4  شماره ، 14
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