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 خالصه 

 ؛ورزش نقش مهمي در سالمت جسم و روان داردبا توجه به اینكه فعالیت بدني و مشارکت در  مقدمه:

در مشارکت  نفسعزتتصویر بدن، خودکارآمدی و  ارتباط بینپژوهش حاضر به بررسي  ،بنابراین

 .پرداخته است دانشگاه آزاد واحد الهیجان بدنيتربیتورزشي دانشجویان 

گردآوری اطالعات، توصیفي از نوع  شیوه ازنظرپژوهش از حیث هدف، کاربردی و  روش کار:

)علوم ورزشي( دانشگاه  بدنيتربیتهمبستگي است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان گروه آموزشي 

 هاآننفر از  216نفر بودند که  492به تعداد  1399-1400آزاد اسالمي واحد الهیجان در سال تحصیلي 

ها از آوری دادهجمع منظوربهنتخاب شدند. نمونه ا عنوانبهگیری تصادفي ساده به روش نمونه

 صورتبه نفسعزتهای استاندارد میزان مشارکت ورزشي، تصویر بدن، خودکارآمدی و نامهپرسش

 معادالت ساختاری انجام شد. سازیمدلها نیز با روش داده وتحلیلتجزیهآنالین استفاده شد. 

مستقیم در میزان مشارکت ورزشي دانشجویان  صورتبهنتایج نشان داد که تصویر بدن  نتایج:

در رابطه بین  نفسعزتهمچنین نقش میانجي . (≥P 001/0)نقش مثبت و معناداری دارد بدنيتربیت

در رابطه بین  یيتنهابهاما مشخص شد که خودکارآمدی ؛ تصویر بدن و مشارکت ورزشي تأیید شد

 نفسعزت. البته خودکارآمدی و (≤P 001/0) ندارد تصویر بدن و مشارکت ورزشي نقش میانجي

گری مثبت و معنادار میانجي صورتبهنیز رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي را  زمانهم صورتبه

 .کنندمي

تواند کمک مي زمانهم صورتبهو خودکارآمدی  نفسعزتتوجه به که  رسدميبه نظر  :گیرینتیجه

های ورزشي داشته تصویر بدن خود هستند، مشارکت بیشتری در فعالیتکند تا دانشجویاني که نگران 

 .باشند

 ، مشارکت ورزشينفسعزتتصویر بدن، خودکارآمدی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

زندگي در دنیای امروز، ابتكار عمل و میزان تحرک را در 

مشكالت جسمي، روحي و  هاآنافراد کاهش داده است و برای 

اما در مقابل، ورزش و ؛ (1)رواني بسیاری پدید آورده است 

های فعال در این دنیای یكي از فعالیت عنوانبههای بدني فعالیت

توانسته است بر سالمت جسم و روح افراد  يراحتبهماشیني 

؛ تا جایي که در جوامع (2)مثبت تأثیرگذار باشد  صورتبه

ورزش در زندگي فردی و اجتماعي افراد  پیشرفته، اهمیت

و عوامل مختلفي در  (3)است  قرارگرفته موردتوجه ازپیشیشب

و مطالعه  يموردبررسخصوص ارتقاء مشارکت ورزشي افراد 

-؛ یكي از مباحثي که محققان روی آن تمرکز کردهاندقرارگرفته

اند، رابطه رضایت از تصویر بدن و میزان مشارکت ورزشي افراد 

در مطالعه خود،  (5)نصرتي و تكلوی . در این راستا، (4)ست ا

مهم دانستند.  بیني تنظیم رفتار ورزشي زناندر پیشرا تصویر بدن 

به این نتیجه  (6)در مطالعه مشابه دیگر، نوروزی و همكاران 

از واریانس  درصد 56تصویر بدن و مدیریت بدن تا رسیدند که 

-. حتي در بررسي جامعهکنندمشارکت ورزشي زنان را تبیین مي

. (7)نیز نتیجه مشابهي گزارش شد  زنان ورزشي مشارکت شناختي

 مشارکت و بدني فعالیت نیز با در مورد بدن منفي در مقابل، تصویر

نگرش افراد چه  هر، درواقع .(8)است  ورزش همراه کمتری در

در  هاآن حضور زانیتر باشد، ممثبتخود بدن  ریتصودر مورد 

 يبدن خود راض ریکه از تصاو يکسان و است بیشتر زیورزش ن

داشتن ادراک  .(9) دارند يورزش فعالیت به منفي گرایش، ستندین

مثبت در مورد بدن بر باور و توانایي افراد برای انجام کاری نیز 

موضوع را تأیید ؛ نتایج مطالعات مختلف نیز این (10)افزاید مي

ای با مطالعه (11)امدادی و همكاران که  صورتینبدکند؛ مي

در دانشجویان خودکارآمدی  رابطه تصویر ذهني بدن وعنوان 

انجام دادند و به این نتیجه  دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان

 وزناضافهمشغولي با وزن ذهني، گرایش تناسب و دلرسیدند که 

کننده سطح ویر ذهني بدني پیشگویيو ارزیابي ظاهر تـص

ویژگي افراد است. حتي مشخص شد که اگر خودکارآمدی 

تحت  هاآنشود، رفتار ورزشي خودکارآمدی در افراد تقویت 

نیز  (14)کاویاني و همكاران . (13, 12)تأثیر قرار خواهد گرفت 

اجتماعي  شناختي و یفرد ینب و عوامل فردیدر مطالعه خود، 

سالمندان را بررسي کردند و نتیجه  بر مشارکت ورزشيتأثیرگذار 

و  یفرد ینبدر رابطه بین عوامل فردی، گرفتند که خودکارآمدی 

نقش میانجي دارد. اجتماعي و مشارکت ورزشي -شناختي

گری خودکارآمدی نقش میانجي، (15)آقاخانبابایي و همكاران 

ي در رابطه بین حمایت اجتماعي و مشارکت در فعالیت بدن

در بررسي  (16)اسالمي و همكاران  .دانشجویان را نیز تأیید کردند

 ورزشي پیشرفت یزهباانگ خودکارآمدی و بینيخوش بین رابطه

در حالت  به نتیجه مشابهي دست یافتند. بدنيیتترب دانشجویان

 کیفرد در انجام  یيتوانا يذهن ينیبشیبه پ یخودکارآمدکلي، 

فرد در مورد  شیقضاوت و احساس گرا نیکار خاص و همچن

 اشاره دارد ،ابدیهدف خاص دست  کیتواند به يفرد م ایآ نكهیا

تواند در انجام و اگر فردی به این باور رسیده باشد که مي (17)

شود. وی تقویت مي نفسعزتفعالیت ورزشي موفق باشد، 

، ارزش و احترامي است که فرد برای خویشتن قائل نفسعزت

قضاوتي است که فرد از  نفسعزتتر، . به عبارت دقیق(18)است 

، (20)و به اعتقاد هیثرتون و پولیوی  (19)هایش دارد توانمندی

جای دارد که جزء  نفسعزتخودکارآمدی در بعد عملكردی 

 طورهمانو  (21)شود های عمومي فرد محسوب ميصالحیت

 در مطالعه خود گزارش کردند (22)نژاد و همكاران کریمي

 و نفسعزت نمرات افزایش باعث آموزش خودکارآمدی

 شود.مي افراد پیشرفت انگیزش

عملكردی باالیي هستند، خود را  نفسعزتافرادی که دارای 

نیز  هاآنتواند در مشارکت ورزشي دانند که ميباهوش و توانا مي

رابطه  (23)گوته و همكاران . در این راستا، (21) نقش داشته باشد

که را بررسي کردند و نتیجه گرفتند  نفسعزتفعالیت بدني و 

 است يجسم نفسعزت کننده بینيیشپي جسم یخودکارآمد

مشارکت در و  گذارديم ریتأث کلي نفسعزتبر  ماًیکه مستق

 یمثبت در خودکارآمد راتییتغ جادیا يعامل اصل يبدن تیفعال

 مدل ارتباطي (24)وانگ و همكاران  است. نفسعزتو  يجسم
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را بررسي کردند و  نفسعزت و شده فعالیت بدني یدنظرتجد

خودشفقتي )نوعي  و بدني فعالیت بین رابطه نتیجه گرفتند که

از برازش خوبي برخوردار باشد. البته  تواندمي واقعي( نفسعزت

 بین مشخص شد که (25)در مطالعه قاسم و همكاران 

 ورزشكاران رابطه جسمي خودارزیابي و ورزش خودکارآمدی

و  نفسعزت و جسمي خودارزیابي بین اما؛ وجود دارد معناداری

ای مشاهده نشد. حتي رابطه نفسعزت و فعالیت بدني همچنین بین

 نیز در مطالعه خود گزارش کردند که (26)الزرویک و همكاران 

اجتماعي  اضطراب با و بدني فعالیت و خودکارآمدی با نفسعزت

، تصویر بدن جزء درواقع. دارد منفي رابطه در مورد بدن

فیزیكي،  نفسعزتشود. در فیزیكي فرد محسوب مي نفسعزت

-اندام مخصوصاًپردازد؛ های خود ميفرد به ارزیابي عیني از اندام

میزان  برحسباش هستند و هایي که نمایانگر جذابیت ظاهری

های خود قائل است، تالش وت در مورد انداماهمیتي که برای قضا

کند تا متناسب با ذوق و سلیقه اجتماعي، خود را ارائه کند و مي

-آورد که در راستای زیبایي اندامبه رفتارهایي روی مي یجهدرنت

 با بررسي الگوهای (28)شاملي و داودی ؛ (27)هایش مؤثر باشند 

متأهل به این نتیجه  زنان در جنسي نفسعزت و آشفته خوردن

الگوی پرخوری و اشتغال ذهني با غذا  رسیدند که

 نفسعزتغیرمستقیم با  صورتبهنگراني از تصویر بدني  واسطهبه

ای با عنوان مطالعه (9). اویانگ و همكاران جنسي در ارتباط است

بر مشارکت  نفسعزتتأثیر تصویر بدن، خودکارآمدی و 

بدن،  ریتصونشان داد که  هاآنمطالعه ورزشي انجام دادند. نتایج 

در مشارکت  يتوجهقابل ریتأث نفسعزتو  یخودکارآمد

، یخودکارآمد یگريانجی. اثر مدارند انیدانشجو يورزش

بدن و  ریتصو در رابطه نفسعزت-یو خودکارآمد نفسعزت

 نیز با مطالعه فعالیت (29)هانیگان  .شد تأیید ي نیزمشارکت ورزش

بدن به  تصویر و نفسعزت خودکارآمدی، با آن ارتباط و بدني

 خودکارآمدی، فعالیت و بدني فعالیت بین که این نتیجه رسید

مردان،  جسمي وضعیت و بدني فعالیت بدن، باالی قدرت و بدني

جنسي  جذابیت و بدني زنان، فعالیت بدني وضعیت و بدني فعالیت

 و بدني فعالیت بین معناداری رابطه اما؛ دارد وجود معناداری رابطه

 نگراني و بدني فعالیت و بدني جذابیت و بدني فعالیت ،نفسعزت

 .نشد مشاهده وزن ازنظر

دهد که مدل ها نشان ميبا توجه به مطالب مذکور، بررسي

ت ، خودکارآمدی و مشارکنفسعزتارتباطي بین تصویر بدن، 

قرار  موردتوجهورزشي در بین جوامع فعال در عرصه ورزش 

 صورتبهنگرفته است. یكي از این جوامع، دانشجویاني هستند که 

 و علوم ورزش در حال تحصیل بدنيتربیتتخصصي در رشته 

باشند عه ميباشند. این افراد، نماینده ترویج فعالیت بدني در جاممي

نقش ای در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی هر جامعهو 

دی به رشته تحصیلي خود تا ح واسطهبهو  (15)اساسي دارند 

ر رشته پردازند اما جدای از الزام تحصیل دهای ورزشي ميفعالیت

ه خواهد بررسي کند کمحقق ميو علوم ورزش،  بدنيتربیت

در مشارکت ورزشي  نفسعزتتصویر بدن، خودکارآمدی و 

ه کچه نقشي دارد؟ در حالت کلي نیز باید اشاره کرد  هاآن

 دهند ون بخش بزرگي از جامعه جوانان را تشكیل ميدانشجویا

افزایش  هاآنتالش شود که میزان مشارکت ورزشي  هرچقدر

. حتي مند خواهند شداز منافع و مزایای آن بهره یعتاًطبیابد، 

اند هطرفداران مشارکت ورزشي جوانان دانشجو به این نتیجه رسید

که مشارکت ورزشي در میزان موفقیت تحصیلي دانشجویان نیز 

 ابزاری عنوانبه بدني فعالیت و ورزشدر کل،  .(30)نقش دارد 

نشان  حتي محققان (.31)است  شدهشناخته جوانان رشد برای مهم

اند که افزایش مشارکت ورزشي در کاهش نرخ بزهكاری داده

 مدل مطالعه حاضر ساس،ا این . بر(31)جوانان هم نقش دارد 

دانشگاه آزاد  بدنيتربیتدانشجویان  را در بین 1شكل  یكپارچه

 آن توان از نتایجو مي بررسي کرده است الهیجان واحد اسالمي

استای در ر دانشجویان خودمختار عادات بهتر تقویت منظوربه

  مشارکت بیشتر ورزشي استفاده نمود.

 

 مدل مفهومي پژوهش .1شکل 
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 روش کار

میداني  صورتبهپژوهش حاضر از نوع همبستگي بوده و 

 ازنظرهدف، کاربردی و  ازلحاظاست. همچنین  گرفتهانجام

جامعۀ آماری  پیمایشي است. -استراتژی، پژوهش توصیفي

)علوم  بدنيتربیتدانشجویان گروه آموزشي پژوهش حاضر را 

ورزشي( دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان در سال تحصیلي 

نفر تشكیل دادند که در مقاطع  492 حدوداًبه تعداد  1400-1399

نین مقطع کارداني، کارشناسي پیوسته و ناپیوسته و همچ

کارشناسي ارشد در حال تحصیل هستند. بر اساس فرمول 

گیری تصادفي نفر از اعضای جامعه به روش نمونه 216کوکران، 

آوری جمع منظوربه ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.

 صورتینبدهای استاندارد استفاده شد که نامهها از پرسشداده

 طراحي شدند:

لي فراد با استفاده از آزمون سه سؤامیزان مشارکت ورزشي ا

 ×سنجیده شد: دفعات ورزش کردن  صورتینبد( 1999فاکس )

ورزش کردن( که  زمانمدت)میانگین شدت ورزش کردن + 

ین امتیاز باشد و هر چه امي 72تا  2حاصل این عبارت، امتیازی بین 

بیشتر باشد، میزان مشارکت ورزشي فرد بیشتر است. دفعات 

 روز 2"، "یک روز در هفته"، "روز در هفته 0"ن با ورزش کرد

یشتر روز و ب 5"، "روز در هفته 4"، "روز در هفته 3"، "در هفته

 کردن ورزش زمانمدتشود. مشخص مي 6تا  1با طیف  "در هفته

مشخص  صورتینبد روزانه مشارکت در ورزشزمان  نیانگیبا م

-21"، "در روز قهیدق 20-11"، "در روز قهیدق 10-0" شود:مي

 در قهیدق 50-41"،  "در روز قهیدق 40-31"، "در روز قهیدق 30

عیین ت 6تا  1که با طیف  "در روزو بیشتر  قهیدق 51 "و"، "روز

 يبا توجه به درجه خستگ کردن شدت ورزشمیانگین  خواهد شد.

ریلكس  شدتبه"شود: کردن تعیین مياز ورزش  پسفرد 

 يکم"، "احساس راحتي دارم" ،"خیلي ریلكس هستم"، "هستم

یي تا 6که با طیف  "خسته شدتبه"و  "خسته اریبس"، "خسته

ارکت مشخص شد. کسب میانگین باال در این متغیر نیز نشان از مش

 ورزشي بیشتر بود.

                                                           
1. Average Variance Extracted Criterion 

نامه کش و همكاران سنجش تصویر بدن از پرسش منظوربه

ل(، سؤا 7قیافه ) يابیارزبعد  6( استفاده شد که دارای 1990)

سؤال(،  3) اندامتناسبسؤال(، ارزیابي  12گیری قیافه )جهت

و  سؤال( 2) سؤال(، وزن ذهني 13) اندامتناسبگیری جهت

نامه با طیف پرسش 35تا  1سؤال( بود. سؤاالت  9رضایت بدني )

با  37و  36و سؤاالت  "موافقم کامالً"تا  "مخالفم کامالً"تایي  5

و  "دارم وزناضافهخیلي "تا  "یلي الغر هستمخ"تایي  5طیف 

بسیار "تا  "بسیار ناراضي هستم"تایي  5با طیف  46تا  38سؤاالت 

، 16، 15، 13، 7، 6سنجیده شدند. همچنین سؤاالت  "راضي هستم

 صورتبهمنفي بودند و  33و  31، 29، 28، 27، 25، 21، 18

 گذاری شدند.معكوس نمره

نامه شرر و همكاران دی از پرسشسنجش خودکارآم منظوربه

 کامالً"تایي  5سؤال استفاده شد که با طیف  17( با 1982)

، 7، 6 ،5، 4، 2سنجیده شد. سؤاالت  "موافقم کامالً"تا  "مخالفم

اری گذمعكوس نمره صورتبهمنفي بودند و  16و  12، 11، 10

 شدند. 

که توسط  نامه رزنبرگاز پرسش نفسعزتسنجش  منظوربه

شود که دارای دو بعد ( ویرایش شده استفاده مي2006) تیان

تایي  5سؤال( با طیف  5سؤال( و خودانكاری ) 5خودتأییدی )

سنجیده شد. البته در خصوص  "موافقم کامالً"تا  "مخالفم کامالً"

نامه باید اشاره کرد که سؤاالت خودانكاری به دلیل این پرسش

گذاری شدند؛ نمره معكوس صورتبهماهیت منفي سؤاالت 

نشان از خودانكاری ضعیف  3که کسب میانگین باالی  یاگونهبه

روایي  نشان از خودانكاری قوی بود. 3و کسب میانگین کمتر از 

همگرا )معیار  های روایيها با توجه به شاخصنامهپرسشسازۀ 

( طبق جدول 2( و روایي واگرا )معیار فورنل و الرکر1ای.وی.ایي

  .بررسي شد 2و  1

نامه در صورتي روایي همگرا دارد که شاخص پرسش

 باشد و در صورتي روایي واگرای قابل 5/0ای.وی.ایي باالی 

قادیر ، اعداد مندرج در قطر اصلي از م2قبولي دارد که در جدول 

وایي رروایي همگرا و  یجهدرنتزیرین و کناری خود بیشتر باشند. 

 قبولي است. ها در حد قابلواگرای پرسشنامه

2. Fornell-Larcker Criterion 
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 معیار ای.وی.ایي . 1جدول 

 ای.وی.ایي متغیرها و ابعاد

 679/0 مشارکت ورزشي

 701/0 تصویر بدن

 709/0 ارزیابي قیافه

 504/0 گیری قیافهجهت

 697/0 اندامتناسبارزیابي 

 505/0 اندامتناسبگیری جهت

 511/0 رضایت بدني

 519/0 خودکارآمدی

 806/0 نفسعزت

 699/0 خودتأییدی

 567/0 خودانكاری

 

 معیار فورنل و الرکر .2جدول 

ارزیابي  متغیرها

 قیافه

گیری جهت

 قیافه

رضایت 

 بدني

ارزیابي 

 اندامتناسب

گیری جهت

 اندامتناسب

مشارکت  خودکارآمدی خودانكاری خودتأییدی

 ورزشي

         842/0 ارزیابي قیافه

        709/0 702/0 گیری قیافهجهت

       714/0 624/0 616/0 رضایت بدني

      834/0 613/0 564/0 548/0 اندامتناسبارزیابي 

     710/0 708/0 652/0 691/0 631/0 اندامتناسبگیری جهت

    836/0 413/0 461/0 440/0 491/0 594/0 خودتأییدی

   752/0 618/0 289/0 319/0 270/0 253/0 382/0 خودانكاری

  720/0 383/0 526/0 630/0 576/0 674/0 653/0 627/0 خودکارآمدی

 824/0 101/0 211/0 198/0 249/0 195/0 108/0 184/0 190/0 مشارکت ورزشي

ها با سه شاخص ضرایب بارهای عاملي، آلفای پایایي پرسشنامه

کرونباخ و پایایي ترکیبي بررسي شد. ضرایب بارهای عاملي در 

گزارش  3و آلفای کرونباخ، پایایي ترکیبي در جدول  2شكل 

و  4/0بر اساس شكل فوق، همه بارهای عاملي بیش از  شده است.

از بعد  18و  16، 13، 11، 10باشد. البته سؤاالت مي قبولقابل

گیری از بعد جهت 31و  29، 28، 25گیری قیافه، سؤاالت جهت

، 39از بعد وزن ذهني، سؤاالت  37و  36، سؤاالت اندامتناسب

از بعد خودتأییدی،  2از بعد رضایت بدني، سؤال  45و  41، 40

از متغیر  17و  16، 10از بعد خودانكاری و سؤاالت  8سؤال 

بهبود  منظوربهو  4/0ملي کمتر از خودکارآمدی به دلیل بار عا
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 37و  36شود حذف سؤال مدل حذف شدند. حتي یادآوری مي

نشان از حذف متغیر وزن ذهني از مدل است، چون این متغیر فقط 

کرد و بهبود پیدا نمي یکهیچهمین دو سؤال را داشت که با 

 در ادامه تحلیل، از مدل حذف شد. درنتیجه

 

 

 
 ضرایب بارهای عاملي .2شکل 

 

 

 آلفای کرونباخ و پایایي ترکیبي .3جدول 

 پایایي ترکیبي آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد

 863/0 762/0 مشارکت ورزشي

 922/0 950/0 تصویر بدن

 944/0 928/0 ارزیابي قیافه

 876/0 835/0 گیری قیافهجهت

 873/0 783/0 اندامتناسبارزیابي 

 902/0 878/0 اندامتناسبگیری جهت

 839/0 765/0 رضایت بدني

 937/0 926/0 خودکارآمدی

 893/0 862/0 نفسعزت

 902/0 855/0 خودتأییدی

 839/0 743/0 خودانكاری
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های فوق، اگر مقدار آلفای کرونباخ و پایایي طبق شاخص

؛ ها پایایي دارندشود، پرسشنامه 7/0ترکیبي متغیرها و ابعاد بیشتر از 

 قبولقابلهای پژوهش حاضر، از پایایي بنابراین پرسشنامه

 برخوردار هستند.

فرآیند غیرحضوری شدن  و 19-به دلیل شیوع بیماری کووید

 صورتبهنامه پژوهش ها، پرسشدرسي دانشگاه یهاکالس

ر نامه از طریق فضای مجازی دآنالین تدوین شد و لینک پرسش

 اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفت.

ها، از تغیرمهای پژوهش، روابط بین آزمون مدل و فرضیه منظوربه

قرار  موردسنجش tطریق ضرایب مسیر و ضرایب معناداری 

یری گها تصمیمگرفت و بر اساس آن، نسبت به تأیید یا رد فرضیه

ز اباشد، نشان  96/1شد؛ اگر مقدار ضریب معناداری بیشتر از 

ر دهای پژوهش تأیید فرضیه یجهدرنتها و صحت رابطه بین سازه

 (.1392است )داوری و رضازاده،  %95سطح اطمینان 

تدا رعایت موازین اخالقي، اب منظوربهدر پژوهش حاضر 

ها از سازمان نامهمجوزهای الزم جهت توزیع آنالین پرسش

 رعایت حقوق منظوربهدریافت شد و همچنین  موردمطالعه

وادگي و نام خان نامثبتها بدون تقاضای نامه، پرسشيآزمودن

 قرار گرفتند. يموردبررسآزمودني توزیع و 

 

 نتایج

 صورتینبد موردمطالعهنمونۀ  يشناخت یتجمعهای ویژگي

نفر را دانشجویان پسر و بقیه اعضای نمونه  154جنسیت،  ازنظربود؛ 

وضعیت تأهل، بیشتر  ازنظررا دانشجویان دختر تشكیل دادند. 

 ازنظرمجرد و بقیه متأهل بودند.  نفر 164اعضای نمونه یعني 

مقطع نفر در  109، یپلمدفوقنفر در مقطع تحصیلي  58تحصیلي نیز 

تحصیلي کارشناسي و بقیه در مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد در 

 31سني نیز باید اشاره کرد که  ازنظرحال تحصیل بودند. همچنین 

سال،  25تا  21نفر در بازه سني  112سال،  20تا  16نفر در بازه سني 

 30سني بیشتر از  هسال و بقیه در باز 30تا  26نفر در بازه سني  53

 اشتند.سال قرار د

 4های توصیفي متغیرهای پژوهش در جدول مقدار آماره

شود که برای ایجاد متغیر مشارکت است و یادآور مي شدهگزارش

)میانگین شدت ورزش کردن +  ×دفعات ورزش کردن ورزشي، 

ورزش کردن( شد و با این ترکیب مشارکت ورزشي  زمانمدت

مقدار  هرچقدرشود و را شامل مي 72تا  2ساخته شد که امتیازی بین 

دهنده این است که مشارکت افراد در ورزش آن بیشتر باشد، نشان

 بیشتر است. برای سایر متغیرها از الگوی میانگین استفاده شد.

دهد، مشارکت که توصیف متغیرها در جدول نشان مي طورهمان

تصویر بدن نیز دیدگاه به نسبت  ازنظرورزشي افراد نمونه باالست. 

ر مورد بدن خود دارند. با توجه به میانگین خودکارآمدی، خوبي د

اند. در مورد افراد نمونه خود را افراد توانمندی برآورد کرده

نیز باید عنوان کرد که افراد نمونه خودتأییدی و  نفسعزت

( را گزارش کردند؛ 3خودانكاری باالتر حد واسط میانگین )عدد 

، یجهدرنته بود، گذاری شدچون خودانكاری معكوس نمره

 .شودافراد نمونه نیز باال برآورد مي نفسعزت
 

 های توصیفي متغیرهای پژوهشآماره .4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین ابعاد متغیرها

مشارکت ورزشي  مشارکت ورزشي

 کلي

23/36 795/17 

 525/0 42/3 تصویر بدن کلي تصویر بدن

 056/1 99/2 ارزیابي قیافه

 527/0 46/3 گیری قیافهجهت

 800/0 56/3 اندامتناسبارزیابي 

گیری جهت

 اندامتناسب

57/3 627/0 



 
 

 63ل سا، 1شماره، 99اردیبهشت-فروردین جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2291

 723/0 24/3 وزن ذهني

 614/0 50/3 رضایت بدني

 692/0 56/3 خودکارآمدی کلي خودکارآمدی

 675/0 62/3 کلي نفسعزت نفسعزت

 789/0 78/3 خودتأییدی

 755/0 47/3 خودانكاری

 

 و مسیر ضرایب ترتیب به که 3 و 2 هایشکل اساس در ادامه، بر
 آزمون به دهند،می نمایش را پژوهش فرضیات معناداری ضرایب
  .شد پرداخته 5 جدول قالب در پژوهش هایفرضیه

 

 
 tضرایب معناداری  .3شکل 

 

 های پژوهشآزمون فرضیه .5جدول 

 P-Value ضرایب مسیر t ضرایب معناداری هافرضیه شماره

دانشگاه آزاد واحد  بدنيتربیتتصویر بدن در مشارکت ورزشي دانشجویان  1

 الهیجان نقش مثبت و معناداری دارد.

403/2 282/0 017/0 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان  بدنيتربیتتصویر بدن در خودکارآمدی دانشجویان  2

 نقش مثبت و معناداری دارد.

756/25 744/0 001/0 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان نقش  بدنيتربیتدانشجویان  نفسعزتتصویر بدن در  3

 مثبت و معناداری دارد.

816/3 330/0 001/0 
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دانشگاه آزاد واحد الهیجان  بدنيتربیتدانشجویان  نفسعزتخودکارآمدی در  4

 نقش مثبت و معناداری دارد.

113/3 271/0 002/0 

دانشگاه آزاد واحد  بدنيتربیتخودکارآمدی در مشارکت ورزشي دانشجویان  5

 الهیجان نقش مثبت و معناداری دارد.

714/1 202/0 087/0 

دانشگاه آزاد واحد  بدنيتربیتدر مشارکت ورزشي دانشجویان  نفسعزت 6

 الهیجان نقش مثبت و معناداری دارد.

186/2 180/0 029/0 

 

ها به جزء فرضیهاز نتایج جدول فوق مشخص است که همه 

 نفسعزتکه تصویر بدن و  صورتبدینیک فرضیه تأیید شدند. 

 95در سطح اطمینان  96/1با کسب ضریب معناداری بیشتر از 

دانشگاه آزاد  بدنيتربیتدرصد در مشارکت ورزشي دانشجویان 

 28واحد الهیجان نقش مثبت و معناداری دارند؛ تصویر بدن 

-درصد از مشارکت ورزشي را تبیین مي 18 نفسعزتدرصد و 

کنند. خودکارآمدی به دلیل کسب ضریب معناداری کمتر از 

دانشگاه آزاد  بدنيتربیتدر مشارکت ورزشي دانشجویان  96/1

واحد الهیجان نقش معناداری ندارد و این فرضیه رد شد. تصویر 

 95در سطح اطمینان  96/1بدن با کسب ضریب معناداری بیشتر از 

دانشجویان نقش مثبت و  نفسعزتدرصد در خودکارآمدی و 

و  74معناداری دارد که شدت تأثیر آن بر این دو متغیر به ترتیب 

باشد. خودکارآمدی با کسب ضریب معناداری درصد مي 33

 نفسعزتدرصد در  95در سطح اطمینان  96/1بیشتر از 

 27ه میزان دانشگاه آزاد واحد الهیجان ب بدنيتربیتدانشجویان 

بنابراین نقش میانجي  ؛درصد نقش مثبت و معناداری دارد

در رابطه  زمانهم صورتبه نفسعزتمتغیرهای خودکارآمدی و 

 6و  4، 2های بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي بر اساس فرضیه

گری این متغیرها در رابطه بین تصویر تأیید شد و شدت میانجي

( 180/0×271/0×744/0) 036/0 زهاندابهبدن و مشارکت ورزشي 

مشخص شد که خودکارآمدی  5باشد. البته با رد شدن فرضیه مي

تواند رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي را نمي تنهایيبه

 نفسعزتمشخص شد که  6و  3کند. از فرضیه گری میانجي

تواند رابطه بین رابطه بین تصویر بدن و مشارکت هم مي تنهایيبه

در هر  96/1ورزشي را به دلیل کسب ضریب معناداری بیشتر از 

گری این متغیر در گری کند و شدت میانجيدو مسیر میانجي

 2( است. همچنین از فرضیه 180/0×330/0) 059/0 اندازهبهرابطه 

مشخص شد که خودکارآمدی رابطه بین تصویر بدن و  4و 

گری آن در کند و شدت میانجيگری ميرا میانجي نفسعزت

از  درنهایت( است. 271/0×330/0) 089/0 اندازهبهاین رابطه 

رابطه بین  نفسعزتهم مشخص شد که  6و  4های بررسي فرضیه

کند و گری ميخودکارآمدی و مشارکت ورزشي را میانجي

 048/0 اندازهبهگری آن در این رابطه شدت میانجي

 ( است.271/0×180/0)

 

 گیرییجهو نتبحث 

مشارکت ورزشي نیازمند یک سری عوامل  سویبهگرایش 

برداری مناسب از آن عوامل باشد که در صورت بهرهرواني مي

های ورزشي توان شاهد مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیتمي

ای از این عوامل بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسي نقش دسته

شارکت در م نفسعزتیعني تصویر بدن، خودکارآمدی و 

 موردبحثورزشي دانشجویان پرداخته شد که در ادامه نتایج 

 است؛ قرارگرفته

نتیجه فرضیه اول نشان داد که تصویر بدن در مشارکت 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان نقش  بدنيتربیتورزشي دانشجویان 

این فرضیه تأیید شد و نتیجه آن با  درنتیجهمثبت و معناداری دارد؛ 

، (6)، نوروزی و همكاران (5)نصرتي و تكلوی نتایج مطالعات 

همسو و با  (8)و سابیستون و همكاران  (9)اویانگ و همكاران  

باشد. در حالت کلي، مي سوناهم (29)نتایج مطالعه هانیگان 

به معنای درک یک فرد از بدنش و احساس مثبت یا تصویر بدن 

 ،بدنتان را چطور ببینید کهاینمنفي ناشي از این درک است. 

در پژوهش حاضر نیز میانگین دهد. شكل مي شماراتصویر بدني 
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های آن البته به جزء مؤلفه ارزیابي قیافه حاکي از هر یک از مؤلفه

مثبتي از تصویر بدن خود  تقریباًآن بود که افراد نمونه دیدگاه 

که به دست آمد  99/2دارند. البته میانگین ارزیابي قیافه هم 

بنابراین در حالت  ؛اختالف بسیار کمي با مقدار حد واسط دارد

 شدهارزیابيخودشان مثبت  ازنظرکلي، تصویر بدن افراد نمونه 

 28 اندازهبهخود توانسته است  نوبهبهاست که این ارزیابي مثبت 

نقش داشته باشد. این میزان  هاآندرصد در مشارکت ورزشي 

نتایج نشان  چراکهباشد؛ مي بهبودقابلتأثیرگذاری زیاد نیست اما 

مشارکت  سویبهتواند افراد را مي تنهایيبهدهد تصویر بدن مي

ورزشي بیشتر سوق دهد. البته رشته تحصیلي دانشجویان 

توان در پژوهش نادیده گرفت؛ را نیز نمي موردمطالعه

رشته  واسطهبه موردمطالعهکه دانشجویان  صورتبدین

های احدهای عملي این رشته در مسیر انجام فعالیتو و بدنيتربیت

بدني قرار دارند. حتي اینكه بیشتر نمونه آماری را دانشجویان مقطع 

افزاید که افراد کارشناسي تشكیل دادند، نیز بر صحت این ادعا مي

واحدهای عملي بیشتر، فعالیت  واسطهبهنمونه در این مقطع 

د که بیشتر افراد نمونه را ورزشي بیشتری دارند. ناگفته نمان

دانشجویان پسر و مجرد تشكیل دادند و چون در عصر حاضر، 

مردان  طبیعتاًاست،  شدهتبدیلنمایش بدن به یک مسئله مهم در مد 

هایي هستند که ممكن است به دلیل نمایش جذابیت مجرد از گروه

 ؛فیزیک ظاهر خود، گرایش بیشتری به فعالیت بدني داشته باشند

و شاخص رضایت از  اندامتناسب بهبنابراین ارزیابي قیافه، توجه 

تواند باعث شود که دانشجویان بیشتر ورزش کنند. بدن خود مي

شود توان ادعا کرد که رضایت از تصویر بدن باعث ميمي درواقع

حفظ و ارتقاء آن به عواملي رجوع کنند که در  منظوربهکه افراد 

های فعالیت سویبه هاآنگرایش  رنتیجهداین راستا مؤثر است؛ 

اما این نكته را هم باید مدنظر قرار داد که  ؛شودورزشي بیشتر مي

تطابق ندارد.  ،همیشه با آنچه واقعاً هستید بدن تصویر ارزیابي

بداند  وزناضافهممكن است یک نفر خودش را چاق و دارای 

که  شته باشدواقعاً الغر باشد یا حتي کمبود وزن دا کهدرحالي

ارزیابي  چراکهتواند خطرناک باشد؛ چنین ارزیابي حتي مي

یا  اثر بگذارد افرادتواند بر سالمت رواني مينادرست تصویر بدن 

 ازحدبیشمثالً ؛ زایي انجام دهدرفتارهای آسیبمنجر شود که فرد 

اگر قرار است  درنتیجهشود. ورزش کند یا دچار اختالل خوردن 

ابزاری در راستای تشویق مشارکت بیشتر  عنوانبهاز تصویر بدن 

به ورزش استفاده نمود، باید کمک کرد که افراد ارزیابي درستي 

از بدن خود داشته باشند، همانند پژوهش حاضر که تصویر مثبت 

ممكن است  بساچهشود. از بدن منجر به فعالیت بیشتر ورزشي مي

و نارضایتي از بدن  های دیگر، این رابطه معكوس باشددر پژوهش

یا ارزیابي منفي بدن منجر به فعالیت بیشتر ورزشي شود تا از این 

 آل خود دست یابند.طریق، افراد به بدن ایده

های فرضیه دوم نشان داد که تصویر بدن از طریق متغیرنتیجه 

در مشارکت ورزشي  نفسعزتمیانجي خودکارآمدی و 

واحد الهیجان نقش مثبت و دانشگاه آزاد  بدنيتربیتدانشجویان 

معناداری دارد. نتیجه این فرضیه حاصل بررسي سه فرضیه 

بود؛ تصویر بدن در خودکارآمدی دانشجویان  صورتبدین

دانشگاه آزاد واحد نقش مثبت و معناداری دارد؛  بدنيتربیت

بنابراین این فرضیه تأیید شد. نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات 

قاسم و  ،(9)، اویانگ و همكاران (11)ن امدادی و همكارا

باشد. باید بیان کرد که همسو مي (29)هانیگان و  (25)همكاران 

های خود و خودکارآمدی همان قضاوت فرد نسبت به توانایي

باشد؛ بنابراین امروزه که های فردی مياطمینان از دارا بودن قابلیت

روند نمایشي تصویر مثبت از بدن خیلي رواج یافته است، این 

 درنتیجهشود که یک توانایي جسمي ارزیابي مي عنوانبهفاکتور 

تواند احساس توانمند بودن فرد را تحت تأثیر قرار دهد. مي

فیزیكي، ظاهری مناسبي  ازنظر، اگر فردی احساس کند که درواقع

یابد وی افزایش مي نفساعتمادبهاست،  اندامتناسبدارای  دارد و

-مثبت ارتقاء مي صورتبهحس توانمندی فرد را نیز  نوعيبهکه 

دهد و شدت اثرگذاری آن نیز باالست. حتي این ادعا در پژوهش 

تا جایي که ارزیابي از تصویر بدن به  است شدهاثباتحاضر نیز 

کند. این رآمدی را تبیین ميدرصد از تغییرات خودکا 74میزان 

است و به همین دلیل باید در راستای ارتقاء  توجهقابلمقدار 

خودکارآمدی از نقش آن غافل نبود. در ادامه بررسي فرضیه دوم 

دانشجویان  نفسعزتمشخص شد که خودکارآمدی در 
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دانشگاه آزاد واحد الهیجان نقش مثبت و معناداری  بدنيتربیت

این فرضیه تأیید و نتیجه آن با نتایج مطالعات شاملي دارد؛ بنابراین 

، گوته و همكاران (22)نژاد و همكاران ، کریمي(28)و داودی 

همسو  (26)الزرویک و همكاران و  (9)، اویانگ و همكاران (23)

 تقریباًمتغیرهایي هستند که  نفسعزتباشد. خودکارآمدی و مي

خودکارآمدی، میزان ارزیابي فرد  چراکهماهیت یكساني دارند؛ 

نیز میزان ارزش  نفسعزتهای خود است و نسبت به توانمندی

فرد  هرچقدر درنتیجهگذارد. بخشیدن فرد به خود را به نمایش مي

بخشد بیشتر به خود ارزش مي طبیعتاًخود را توانمند ارزیابي کند، 

ز اثبات و خود را بیشتر باور دارد. چیزی که در پژوهش حاضر نی

درصد از میزان  27که خودکارآمدی  صورتبدینشد؛ 

کند. البته در پژوهش حاضر، افراد را تبیین مي نفسعزت

با دو بعد خودتأییدی و خودانكاری سنجیده شد که  نفسعزت

 تقریباً نفسعزتمیانگین هر دو بعد حاکي از این بود که افراد 

انكاری ضعیفي را باال و خود تأییدی خودباالیي دارند، چون 

خود بسیار  نفسعزتگزارش کردند. چنین ارزیابي نمونه از 

باشد. اغلب افراد نمونه نیروی جوان جامعه را امیدوارکننده مي

دهند که بعد از اتمام یا در حین تحصیالت وارد دنیای تشكیل مي

تواند در باالی آن مي نفسعزتشوند و خودکارآمدی و کار مي

توان کمک نماید. نقش جنسیت را نیز نمي هاآنبه  مسیر کاری نیز

نادیده گرفت، شاید مردان به دلیل رویكردهای غالب جامعه )ارائه 

بیشتری داشته باشند که  نفساعتمادبه(، هاآنامتیازات بیشتر به 

مثبت  صورتبهرا  هاآن نفسعزتخود، خودکارآمدی و  نوبهبه

باشد و دالیل در حد فرض مي دهد. البته اینتحت تأثیر قرار مي

 های بیشتر بررسي شود.باید با پژوهش

 نفسعزتبرای اینكه نقش میانجي خودکارآمدی و  درنهایت

در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي  زمانهم صورتبه

در مشارکت  نفسعزتتأیید شود، باید بررسي فرضیه نقش 

واحد الهیجان نیز  دانشگاه آزاد بدنيتربیتورزشي دانشجویان 

فرضیه با کسب شد که از نتایج مشخص شد این در نظر گرفته مي

درصد تأیید شد و  95در سطح اطمینان  186/2ضریب معناداری 

، وانگ و (21)احمدی و همكاران نتیجه آن با نتایج مطالعات 

همسو و با نتایج مطالعه  (9)اویانگ و همكاران و  (24)همكاران 

و هانیگان  (26)، الزرویک و همكاران (25)قاسم و همكاران 

که در فرضیه قبل بیان شد،  طورهمانباشد. مي سوناهم (29)

باال یعني تأیید کردن خود و انكار نكردن خود که  نفسعزت

فرد خود را تأیید کند، یعني برای خود خیلي ارزش  هرچقدر

شود که فرد دنبال بخشیدن به خود منجر ميقائل است و ارزش 

هایي برود که برایش مفید است. مؤثر و مفید بودن فعالیت

های ورزشي بر سالمت روان و جسم افراد نیز بر کسي فعالیت

بنابراین در پژوهش حاضر دور از انتظار نبود،  ؛پوشیده نیست

باالیي را گزارش کردند،  تقریباً نفسعزتزماني که افراد 

، نفسعزتتا حدی که  مشارکت ورزشي باالیي هم داشته باشند

کند. درصد از میزان تغییرات مشارکت ورزشي را تبیین مي 18

در پژوهش  شدهکسباین مقدار به نسبت سایر ضرایب مسیر 

حاضر، مقدار کمي است و باید با سازوکارهای مناسب همانند 

را ارتقاء داد.  حمایت مسئوالن دانشگاه، دوستان و خانواده آن

در خصوص این فرضیه نكته جالب این است که بر اساس نتایج 

مشارکت  نیز مشخص است که (23)مطالعه گوته و همكاران 

افراد را تحت تأثیر  نفسعزتتواند ورزشي و فعالیت بدني مي

-مي دوسویهقرار دهد؛ بنابراین رابطه این دو متغیر یک رابطه 

 باشد.

ها بیان شد، پذیرش که در ابتدای بحث این فرضیه طورهمان

تأثیر تصویر بدن بر خودکارآمدی، تأثیر خودکارآمدی بر 

بر مشارکت ورزشي نشان از پذیرش  نفسعزتو تأثیر  نفسعزت

 صورتبه نفسعزتنقش میانجي متغیرهای خودکارآمدی و 

در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي است که  زمانهم

همسو  (9)جه این فرضیه با نتایج مطالعه اویانگ و همكاران نتی

باشد. البته شدت تأثیر میانجي متغیرهای خودکارآمدی و مي

باشد که ( مي180/0×271/0×744/0) 036/0 نبه میزا نفسعزت

بسیار کم است و دلیل آن باید بررسي شود و حتي باید بررسي 

نین باید توجه کرد که شود که آیا قابل ارتقاء است یا خیر؟ همچ

کاذب در مورد  نفساعتمادبهتصویر مثبت از بدن منجر به 

کاذبي  نفسعزتتواند این حالت مي بساچهخودکارآمدی نشود؛ 
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شود که فرد باعث مي تنهانه درنتیجهرا نیز در فرد شكل دهد که 

به خود غره شود و حتي ممكن است باعث شود که فرد، خود را 

های همین دنبال فعالیت واسطهبهآل ارزیابي کند و نقص و ایدهبي

مفیدی مثل مشارکت ورزشي نباشد. در حالت کلي، در نحوه 

استفاده از این عوامل در راستای افزایش مشارکت ورزشي باید 

 دقت نمود.

بررسي فرضیه سوم یعني نقش تصویر بدن در  منظوربه

زاد واحد دانشگاه آ بدنيتربیتمشارکت ورزشي دانشجویان 

الهیجان از طریق متغیر میانجي خودکارآمدی، دو فرضیه زیر 

 بدنيتربیتبررسي شد؛ تصویر بدن در خودکارآمدی دانشجویان 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان نقش مثبت و معناداری دارد. این 

قرار گرفت و  مورداشارهفرض در بحث و بررسي فرضیه دوم 

ثیر را بر خودکارآمدی مشخص شد که تصویر بدن بیشترین تأ

اما در ادامه بررسي فرضیه سوم، نقش  ؛دانشجویان دارد

 بدنيتربیتخودکارآمدی در مشارکت ورزشي دانشجویان 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان بررسي و مشخص شد که این فرضیه 

، آقاخانبابایي (14)رد شد و با نتایج مطالعات کاویاني و همكاران 

، گوته و (16)، اسالمي و همكاران (15)و پورسلطاني زرندی 

 سوناهم (29)هانیگان و  (9)، اویانگ و همكاران (23)همكاران 

توان اظهار کرد که متغیر خودکارآمدی در بنابراین مي ؛باشدمي

تواند هم جنبه مثبت ارتباط با مشارکت ورزشي و فعالیت بدني مي

حاضر، این متغیر و هم جنبه منفي داشته باشد. البته در پژوهش 

مناسب برآورد شده است اما اینكه چرا در مشارکت ورزشي نقش 

، شاید مثالعنوانبهتواند دالیل متفاوتي داشته باشد؛ نداشت، مي

نیاز دارد تا به  نفسعزتاین متغیر به یک متغیر میانجي دیگر مثل 

در پژوهش  بساچهرابطه آن با مشارکت ورزشي قوت ببخشد. 

رابطه بین خودکارآمدی و  نفسعزت کهمشخص شد حاضر نیز 

-( میانجي271/0×180/0) 048/0مشارکت ورزشي را به میزان 

 هرحالبهاین مقدار خیلي باال نیست اما  هرچندکند. گری مي

کند که خودکارآمدی بر مشارکت ورزشي از طریق کمک مي

مثبت تأثیرگذار باشد. حتي شاید بررسي رابطه  صورتبهمیانجي 

مستقیم خودکارآمدی و مشارکت ورزشي در جوامع آماری دیگر 

شناختي و های جمعیتویژگي هرحالبهمورد تأیید قرار گیرد. 

عواملي  ازجملهنامه خصوصیات جامعه آماری و حتي نوع پرسش

اشته توانند در پذیرش و یا رد یک فرضیه نقش دهستند که مي

اگر در پژوهشي تأیید شد که خودکارآمدی  درهرصورتباشند. 

مستقیم بر مشارکت ورزشي افراد تأثیرگذار است،  صورتبه

استفاده از نتایج آن پژوهش باید دقت نمود و کمک کرد  منظوربه

کاذب برآورد نشود تا افراد از  صورتبهکه خودکارآمدی افراد 

اینكه رد فرضیه مذکور  نهایتدرمعایب این حالت مصون بمانند. 

کلي نقش میانجي خودکارآمدی در رابطه  صورتبهباعث شد که 

بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي رد شود که این نتیجه با نتایج 

 باشد.مي سوناهم (9)مطالعه اویانگ و همكاران 

بررسي فرضیه چهارم یعني نقش تصویر بدن در  منظوربه

دانشگاه آزاد واحد  بدنيتربیتمشارکت ورزشي دانشجویان 

، دو فرضیه زیر بررسي نفسعزتالهیجان از طریق متغیر میانجي 

 بدنيتربیتدانشجویان  نفسعزتشد؛ نقش تصویر بدن در 

دانشگاه آزاد واحد الهیجان بررسي و تأیید شد. نتیجه آن با نتایج 

همسو و با نتایج مطالعۀ قاسم و  (9)مطالعۀ اویانگ و همكاران 

باشد. در بحث این فرض باید بیان کرد مي سوناهم (25)همكاران 

شود؛ که در عرف جامعه ما، زیبایي یک قدرت محسوب مي

بنابراین داشتن چهره زیبا، ظاهر جذاب و متناسب ممكن است 

حس قدرتمندی فرد را افزایش دهد؛ به همین ترتیب، قدرت منشأ 

شود و افراد قدرتمند ممكن است در راستای تأیید نیز محسوب مي

تلقي کنند و خودتأییدی باالیي  باارزشتأیید دیگران خود را 

تواند صحت تأیید رابطه بنابراین چنین استداللي مي ؛داشته باشند

تواند بنابراین ارزیابي مثبت بدن مي ؛باشد نفسعزتتصویر بدن و 

قرار دهد که شدت  مثبت تحت تأثیر صورتبهافراد را  نفسعزت

توان درصد برآورد شد که مي 33این رابطه در پژوهش حاضر، 

که در  طورهماناما  ؛گفت مقدار مناسب و قابل بهبودی است

های قبل مطرح شد، در بهبود این رابطه نیز باید بحث فرضیه

 نفسعزتروی در ارزیابي از بدن منجر به احتیاط نمود تا زیاده

تأیید نقش میانجي  منظوربهدر ادامه  د نشود.کاذب و غره شدن فر

در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي، نقش  نفسعزت
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دانشگاه  بدنيتربیتدر مشارکت ورزشي دانشجویان  نفسعزت

های آزاد واحد الهیجان بررسي شد که این فرضیه در بحث فرضیه

اینكه تأیید دو  درنهایتو بحث قرار گرفت.  موردبررسيقبلي 

فرضیه مذکور منجر به تأیید فرضیه چهارم پژوهش شد؛ 

رابطه بین تصویر بدن و مشارکت  نفسعزتکه  صورتبدین

کند. نتیجه این فرضیه با گری ميورزشي دانشجویان را میانجي

-. شدت میانجيهستهمسو  (9)نتایج مطالعۀ اویانگ و همكاران 

( 180/0×330/0) 059/0 ندازهابهدر این رابطه،  نفسعزتگری 

و  نفسعزتگری است که در کل نسبت به میزان میانجي

توان بنابراین مي ؛بیشتر است زمانهم صورتبهخودکارآمدی 

در مدل پژوهش حاضر نقش مهمي ایفا  نفسعزتادعا کرد که 

نیز ابزار مناسبي برای سوق  تنهایيبهکند و در حالت کلي، مي

شود؛ البته دادن افراد به سمت مشارکت ورزشي بیشتر محسوب مي

های قبلي بیان شد، به این نكته که در بحث فرضیه طورهمان

یک فرد ارزشمند  عنوانبهبستگي دارد که افراد درک کنند که 

و مفید است  هاآنهایي باشند که برای باید به دنبال انجام فعالیت

را به همراه دارد که فعالیت بدني و  هاآنسالمت روان و جسم 

 شوند.ها محسوب ميفعالیت دستازاینورزشي 

کارآیي بهتر نتایج مطالعۀ حاضر پیشنهاد  منظوربه درنهایت

ابزاری در راستای سوق  عنوانبهشود که از متغیر تصویر بدن مي

ده شود و سعي دادن بیشتر دانشجویان به مشارکت ورزشي استفا

شود که از سایر ابزارهای بصری همانند تبلیغات تصویری برای 

و ظاهر بدن استفاده شود.  اندامتناسبتأکید بیشتر بر توجه به 

تشویق بیشتر به مشارکت ورزشي،  منظوربههمچنین 

همراه با تصویر بدن مورد تأکید قرار  نفسعزتخودکارآمدی و 

دانشجویان خود را توانمند ارزیابي گیرند. شرایطي فراهم شود تا 

با  حتماًکنند، خودکارآمدی احساس ناتواني مي ازنظرکنند و اگر 

-مشاوره و روانشناس در ارتباط بوده تا مشكالت احتمالي با راه

های مناسب حل شود. با کمک روانشناس و مراکز مشاوره حل

تالش شود تا دالیل خودانكاری دانشجویان مشخص و مشكالت 

حتمالي در این خصوص رفع گردد. حدی از خودکارآمدی که ا

نیز بتواند منجر به مشارکت ورزشي بیشتر شود نیز تعیین  تنهایيبه

گردد؛ چون این متغیر کارآمدی باالیي دارد. چون این مطالعه در 

است، پیشنهاد  قرارگرفته موردبررسيمحیط علمي و دانشگاهي 

-ورزشي و تبلیغات ورزششود که مسئوالن دانشگاه محیط مي

محور را برای مشارکت ورزشي بیشتر همه دانشجویان فراهم کنند 

و امتیازاتي را برای مشارکت ورزشي بیشتر دانشجویان در نظر 

بخشیدن به دانشجویان، میزان حس  باارزشبگیرند. همچنین 

 را تقویت نمایند. هاآن نفسعزتتوانمند بودن و 
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 Abstract 

Introduction: Considering that physical activity and participation in sports 

play an important role in physical and mental health; Therefore, the present 

study investigated the relationship between body image, self-efficacy and 

self-esteem in sports participation of physical education students of Lahijan 

Azad University. 

Methods: The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms 

of data collection method. The statistical population of the study was 492 

students of the Department of Physical Education (Sports Sciences) of Lahijan 

Islamic Azad University in the academic year 2020-2021, of which 216 were 

selected by simple random sampling. In order to collect data, standard 

questionnaires of sports participation, body image, self-efficacy and self-

esteem were used online. Data analysis was performed by structural equation 

modeling. 

Results: The results showed that body image directly plays a positive and 

significant role in the level of sports participation of physical education 

students (P≤0.001). The mediating role of self-esteem in the relationship 

between body image and sports participation was also confirmed. However, 

it was found that self-efficacy alone does not mediate the relationship between 

body image and sports participation (P≥0.001). Of course, self-efficacy and 

self-esteem simultaneously mediate the relationship between body image and 

sports participation in a positive and meaningful way. 

Conclusion: It seems that paying attention to self-esteem and self-efficacy at 

the same time can help students who are concerned about their body image to 

participate more in sports activities. 

Keywords: Body Image, Self-Efficacy, Self-Esteem, Sports Participation 
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