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 خالصه 

رفع  منظوربهو  باشديم سالم رفتارهای و عادات گیریشكل دوره ترینمهم جواني، دوران مقدمه:

عارضه استفاده کرد و در این و کم  نهیهزکمحل راه عنوانبه توانيماختالالت تصویر بدني از ورزش 

 باهدف، این تحقیق رونیازااثرگذار باشد.  توانديم نفسعزتفرد از خودکارآمدی و  ادراکمیان 

دانش آموزان دختر دوره  يدر مشارکت ورزش نفسعزتو  یبدن، خودکارآمد رینقش تصو يبررس

 .انجام شد جانیمتوسطه شهرستان اله

 .شدند انتخاب از شهرستان الهیجان آموزدانش 216همبستگى -ىتوصیف مطالعه این در روش کار:

(، تصویر بدن کش و 1983ورزشي گیل ) مشارکت انگیزۀ یهاپرسشنامه از اطالعات گردآورى جهت

 لهیوسبه هاداده( 2006رزنبرگ ) نفسعزت( و 1982(، خودکارآمدی شرر و همكاران )1990همكاران )

 .شدند لیوتحلهیتجز آماری یهاآزمون کمک با و PLS و SPSS یافزارهانرم

. میانگین نمره باشديم سال 19/17 ±4/8پژوهش واحدهای  يسن اریو انحراف مع نیانگیم نتایج:

 62/3 نفسعزتو  56/3در سطح خوب، خودکارآمدی  42/3و تصویر بدني  23/36مشارکت ورزشي 

با مشارکت ورزشي دانش  نفسعزترآمدی و باالتر از سطح میانگین بودند و بین تصویر بدني، خودکا

 .(p <001/0)داشت وجود یداريمعن آماری ارتباط آموزان دختر

مستقیم در میزان مشارکت ورزشي دانش آموزان دختر نقش مثبت  صورتبهتصویر بدن : گیرینتیجه

بدن و  نیز رابطه بین تصویر زمانهم صورتبه نفسعزتو معناداری دارد و نقش خودکارآمدی و 

 .کنندمثبت و معنادار تسهیل مي صورتبهمشارکت ورزشي را 

 ، دانش آموزاننفسعزترضایت بدني، خودکارآمدی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 را يسالبزرگ و کودکي که است از زندگي انسان مرحله جواني

 بینانهخوش دوران یک عنوانبه جواني .(1)دهد مي پیوند به هم

 .(2) شودمي تلقي فرد زندگي در

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

مشكالت جسمي، روحي و رواني  هاآنکاهش داده است و برای 

های ا در مقابل، ورزش و فعالیتام؛ (3)بسیاری پدید آورده است 

های فعال در این دنیای ماشیني یكي از فعالیت عنوانبهبدني 

 صورتبهتوانسته است بر سالمت جسم و روح افراد  يراحتبه

تا جایي که در جوامع پیشرفته، اهمیت  (4)مثبت تأثیرگذار باشد 

 موردتوجه شیازپشیبراد ورزش در زندگي فردی و اجتماعي اف

 .(5)قرار گرفته است 

اند که سطح رضایت از تصویر بدن با میزان مطالعات نشان داده

نگرش افراد در مورد چه  هرمشارکت ورزشي افراد ارتباط دارد و 

 زیدر ورزش ن هاآن حضور زانیتر باشد، ممثبتخود بدن  ریتصو

 يبدن خود راض ریکه از تصاو ي، کسانسبرعك و است بیشتر

بنابراین داشتن ؛ (6) دارند يرفتار ورزش به منفي گرایش، ستندین

-ادراک مثبتي از بدن بر باور و توانایي افراد برای انجام کاری مي

اد تقویت که ویژگي خودکارآمدی در افر یاگونهبه؛ (7)افزاید 

 چراکهتأثیر خواهد گذاشت؛  هاآنشود که روی رفتار ورزشي مي

کار  کیفرد در انجام  یيتوانا يذهن ينیبشیبه پ یخودکارآمد

 نكهیفرد در مورد ا شیقضاوت و احساس گرا نیخاص و همچن

 (8) اشاره دارد ،ابدیهدف خاص دست  کیتواند به يفرد م ایآ

خودکارآمدی باالتر باشد، درجه مشارکت  هرچقدر، جهیدرنتو 

 .(9)یابد افراد در ورزش نیز افزایش مي

توانند از طرف دیگر، اگر دختران به این باور رسیده باشند که مي

-شان تقویت ميدر انجام فعالیت ورزشي موفق باشند، عزت نفس

شان نقش اند در مشارکت ورزشيتوشود که این عامل نیز مي

، ارزش و احترامي است که فردی نفسعزت. (10)داشته باشد 

، نفسعزتتر، . به عبارت دقیق(11)برای خویشتن قائل است 

هایش دارد و به اعتقاد قضاوتي است که فرد از توانمندی

جای  نفسعزتمدی در بعد عملكردی پژوهشگران خودکارآ

شود و های عمومي فرد محسوب ميدارد که جزء صالحیت

عملكردی باالیي هستند، خود را  نفسعزتافرادی که دارای 

 نفسعزت. تصویر بدن نیز جزء (12)دانند باهوش و توانا مي

های ني از اندامشود و فرد به ارزیابي عیفیزیكي فرد محسوب مي

هایي که نمایانگر جذابیت اندام مخصوصاًپردازد، خود مي

میزان اهمیتي که برای قضاوت  برحسبو  (13)اش هستند ظاهری

 باذوقکند تا متناسب های خود قائل است، تالش ميدر مورد اندام

 .(14)و سلیقه اجتماعي خود را ارائه کند 

نقش  يموانع فرهنگنشان دادند که  (10)احمدی و همكاران  

 ضرورتبهزنان دارند و با توجه  يدر مشارکت ورزش يمهم

 موردتوجه دیبا يفرهنگ یالگوها يبرخ رییزنان، تغ یورزش برا

 یهاوارهطرحنشان داد بین  (15). نتایج نصرتي و تكلوی ردیقرار گ

و  خودآموختههیجاني و تصویر بدن با انگیزش دروني، تنظیم 

دار و با تنظیم متمایل به درون اتنظیم خودپذیر رابطه مثبت معن

نشان  (16)داری وجود دارد. گوته و همكاران ارابطه منفي معن

 راتییتغ جادیا يعامل اصل يبدن تید که مشارکت در فعالدندا

وانگ و  است. نفسعزتو  يجسم یمثبت در خودکارآمد

 ساختاری معادالت یسازمدل روش با استفاده از (17)همكاران 

از  تواندمي نفسعزتو  بدني فعالیت بین رابطه که دادند نشان

 برازش خوبي برخوردار باشد.

 و بدن تصویر بین رابطه قبلي مطالعات در محققان از کمي تعداد

 مطالعات کمبود ،ژهیوبه. اندکرده بررسي را ورزشي مشارکت

در  نفسعزت - خودکارآمدی ایواسطه نقش مورد در عمیق

رابطه بین تصویر بدني و مشارکت ورزشي دانش آموزان دختر 

رابطه  از یكپارچه مدل یک مطالعه این اساس، این بر. دارد وجود

را  ورزشي مشارکت و نفسعزتخودکارآمدی،  بدن، تصویر

 در خودمختار عادات بهتر پیشرفت باعث و نتایج آن، دهدارائه مي

 عملي مرجع یک عنوانبهتواند مي بنابراین شود،مي دانشجویان

 اتكاقابل دانش آموزان رواني و جسمي سالمت افزایش منظوربه

بدن،  رینقش تصو يبررس اهدفباین تحقیق  رونیازا .باشد
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دانش آموزان  يدر مشارکت ورزش نفسعزتو  یخودکارآمد

 انجام شد. جانیشهرستان الهدوره متوسطه دختر 

 

 روش کار

سال  در همبستگي نوع از توصیفي روش به پژوهش این

دختر در حال  492را  پژوهش جامعه آماری گرفت. انجام 1400

عتصامي شهرستان الهیجان تحصیل در مجتمع آموزشي پروین ا

نفر از اعضای جامعه به  216باشند. بر اساس فرمول کوکران، مي

گیری تصادفي ساده جهت انجام پژوهش انتخاب روش نمونه

عاطفي )طبق  و رواني شدهشناخته اختالالت شدند. نداشتن

 مطالعه معیارهای ورود از تشخیص پزشک( و نداشتن عدم تمایل

 استفاده استاندارد و معتبر یریگاندازه از ابزاربود. در این پژوهش 

پرسشنامه دموگرافیكي  از هايآزمودنشد. جهت احصا اطالعات 

مشارکت ورزشي از پرسشنامۀ  یریگاندازهاستفاده شد و برای 

استفاده شد. این  1983( PMQورزشي گیل ) مشارکت انگیزۀ

تاندارد جهت اس کامالًو  يالمللنیبپرسشنامه یک ابزار معتبر و 

سطحي  5لیكرت  مقیاس با سؤال 30 شامل که باشديمپژوهش 

خرده مقیاس  8اهمیت است. این پرسشنامه از  بدون تا مهم خیلي

 انرژی، رهایي آمادگي، ،یيگراگروه گروهي یا جو موفقیت،

تفریح تشكیل  و يابیدوست موقعیتي، عوامل عوامل موقعیتي،

 پیری پژوهشي در پرسشنامۀ را این پایایي و شده است و روایي

 .(18)گزارش شده است  82/0و همكاران 

سنجش تصویر بدن از پرسشنامه کش و همكاران  منظوربه

 یچندبعد روابط سنجش ( استفاده شد. این پرسشنامه برای1990)

-قیافه، جهت يابیارزبعد  6دارای  است که شده ساخته خود بدن

، وزن اندامتناسبگیری ، جهتاندامتناسبیافه، ارزیابي گیری ق

 ریسه ز یدر کل دارا اسیمق نیا. باشديمو رضایت بدني  ذهني

 اسیتوجه و رفتار است که مق ،يابیشامل ارز ينگرش اسیمق

 نهیزمشده درانجام قاتیدر تحق عمدتاًآن  يكیزیظاهر ف يابیارز

 :شامل خود بدن بعد شش پرسشنامه، .روديمکار  به يبدن ریتصو

 ،اندامتناسب ارزشیابي ،ظاهربه گرایش ظاهر، وضع ارزشیابي

 مقیاس برحسب بدن را رضایت و ذهني وزن ،تناسببه گرایش

موافقم  کامالًتا  5مخالفم تا  کامالًتا  1از  لیكرت یادرجهپنج

یي و پایایي این . مصطفوی راد و اردکاني روا(19) سنجديم

سنجش  منظوربه .(19)گزارش کردند  86/0پرسشنامه را 

( استفاده شد. 1982خودکارآمدی از پرسشنامه شرر و همكاران )

 اشیيتوانابه  مربوط فرد عقاید خودکارآمدی شرر پرسشنامه

. کنديم یریگاندازه را مختلف یهاتیموقع بر غلبه برای

 یارتبه مقیاس پنج پایه بر پرسشنامه این در گویه هر یهانهیگز

 مخالف الًکامپاسخ  که صورتنیبد است، شده تنظیم لیكرت

 نمره باالترین .ردیگيم 5 موافق نمره الً، پاسخ کام1نمره 

است. در تحقیق  17 نیترنییپا و 85 مقیاس این در خودکارآمدی

گزارش  85/0ن پرسشنامه محمدی و همكاران روایي و پایایي ای

از پرسشنامه  نفسعزت یریگاندازهبرای  .(20)شده است 

خود شد که دارای دو بعد ( استفاده 2006رزنبرگ که توسط )

 کامالًمخالفم تا  کامالًتایي  5و خودانكاری با طیف  یدییتأ

اید اشاره موافقم سنجیده شد. البته در خصوص این پرسشنامه ب

کرد که سؤاالت خودانكاری به دلیل ماهیت منفي سؤاالت 

که کسب  یاگونهبهگذاری شدند؛ معكوس نمره صورتبه

نشان از خودانكاری ضعیف و کسب میانگین  3میانگین باالی 

نشان از خودانكاری قوی بود. رضایي و همكاران روایي  3کمتر از 

 پژوهشگران .(21)کردند  گزارش 83/0و پایایي این پرسشنامه را 

تخصصي اعطای مجوز اخالق در  کمیته از مجوز کسب از بعد

 اخذ پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهیجان و

 نامهتیرضا گرفتن از پس و معاونت پژوهشي از نامهيمعرف

 از بعد و توزیع را هاپرسشنامه های پژوهش،از نمونه آگاهانه

 مطالعه انجام از هدف کردند. شرح یآورجمع را هاآنتكمیل 

 افراد دادن به اطمینان تمایل، صورت در پژوهش در و شرکت

 صورتبه شدهیآورجمع مطالب و هاداده تمام که کنندهشرکت

 در اختیار پژوهش دادن نتایج قرار ماند، خواهد باقي محرمانه

 که همه افرادی از دانيقدر و تمایل صورت در کنندگانشرکت

 موردتوجهمالحظات اخالقي  ازجمله داشتند، شرکت مطالعه در

 بود. پژوهش این در

های فراواني، گزارش آمار توصیفي، جهت میزان شاخص منظوربه

های میانگین، انحراف از استاندارد درصد فراواني شاخص

ین تعی SPSS 24افزار متغیرهای اصلي پژوهش با استفاده از نرم
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معادالت  یسازمدلشد. آمار استنباطي با استفاده از روش 

و در قالب سنجش مدل و  Smart PLSافزار ساختاری نرم

-آزمون انجام شد. مدل پژوهش در سه بخشِ سنجش مدل اندازه

برای  درمجموعگیری، مدل ساختاری و مدل کلي ارزیابي شد. 

رکیبي و گیری، آلفای کرونباخ، پایایي تسنجش مدل اندازه

ضرایب بارهای عاملي و روایي همگرا و روایي واگرا محاسبه شد. 

و  R2، معیارzساختاری با بررسي ضرایب معناداری  ارزیابي مدل

 بررسي شده است. GOF اریمعو برازش مدل کلي با  Q2معیار 

 

 نتایج

واحدهای  يسن اریو انحراف مع نیانگیمنتایج نشان داد که 

. تعداد فراواني مقطع تحصیلي باشديم لسا 19/17 ±4/8پژوهش 

 58تحصیلي اول، دوم و سوم دبیرستان به ترتیب  هیپاسهدر 

های . مقدار آمارهباشديم( 7/22) 49( و 5/50) 109(، 9/26)

توصیفي متغیرهای پژوهش در جدول زیر گزارش شده است و 

شود که برای ایجاد متغیر مشارکت ورزشي، دفعات یادآور مي

 زمانمدت)میانگین شدت ورزش کردن +  ×کردن ورزش 

ورزش کردن( شد و با این ترکیب مشارکت ورزشي ساخته شد 

مقدار آن بیشتر  هرچقدرشود و مي شاملرا  72تا  2که امتیازی بین 

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

 طورهمانشد.  است. برای سایر متغیرها از الگوی میانگین استفاده

دهد، مشارکت ورزشي که توصیف متغیرها در جدول نشان مي

تصویر بدن نیز دیدگاه به نسبت  ازنظردختران نمونه باالست. 

. با توجه به میانگین خودکارآمدی، خوددارندخوبي در مورد بدن 

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

نوان کرد که افراد نمونه خودتأییدی و نیز باید ع نفسعزت

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

، جهیدرنتگذاری شده بود، چون خودانكاری معكوس نمره

 (.1)جدول شود افراد نمونه نیز باال برآورد مي نفسعزت

 

 پژوهشهای توصیفي متغیرهای آماره .1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین ابعاد متغیرها

 00/72 00/3 795/17 23/36 مشارکت ورزشي کلي مشارکت ورزشي

 تصویر بدن

 76/4 74/1 525/0 42/3 تصویر بدن کلي

 00/5 57/1 056/1 99/2 ارزیابي قیافه

 75/4 33/1 527/0 46/3 گیری قیافهجهت

 00/5 33/1 800/0 56/3 اندامتناسبارزیابي 

 00/5 77/1 627/0 57/3 اندامتناسبگیری جهت

 00/5 00/1 723/0 24/3 وزن ذهني

 00/5 56/1 614/0 50/3 رضایت بدني

 00/5 47/1 692/0 56/3 خودکارآمدی کلي خودکارآمدی

 نفسعزت

 00/5 80/1 675/0 62/3 کلي نفسعزت

 00/5 60/1 789/0 78/3 خودتأییدی

 00/5 20/1 755/0 47/3 خودانكاری

گیری از پایایي، روایي همگرا های اندازهبرای بررسي برازش مدل

شود. پایایي با سه شاخص ضریب و روایي واگرا استفاده مي

شود و بارهای عاملي، آلفای کرونباخ و پایایي ترکیبي بررسي مي

نل و روایي واگرا با شاخص فور AVEروایي همگرا با شاخص 

شود. ضرایب بارهای عاملي است در شكل و الرکر بررسي مي

 2در جدول  AVEزیر و آلفای کرونباخ، پایایي ترکیبي و شاخص 
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گزارش شده است. ضمن این نكته هم ضروری است که ابتدا بعد 

باشد که از اجرای مدل، ضریب بارهای عاملي اولین شاخصي مي

بررسي فرضیات  رمنظوبهباید بررسي شود تا مدلِ بهینه 

 قرار گیرد. مورداستفاده
 

 
 . ضرایب بارهای عاملي مدل پژوهش1شكل 

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

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  36سؤاالت ، اندامتناسب

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

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

بهبود  منظوربهو  4/0خودکارآمدی به دلیل بار عاملي کمتر از 

 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 کیچیههمین دو سؤال را داشت که با 

 .در ادامه تحلیل، از مدل حذف شد جهیدرنت

 
 

 AVEضرایب آلفای کرونباخ، پایایي ترکیبي و شاخص  .2جدول 

 AVE پایایي ترکیبي آلفای کرونباخ متغیرها
 679/0 863/0 762/0 شارکت ورزشيم

 701/0 922/0 950/0 تصویر بدن

 709/0 944/0 928/0 ارزیابي قیافه

 504/0 876/0 835/0 گیری قیافهجهت

 697/0 873/0 783/0 اندامتناسبارزیابي 

 505/0 902/0 878/0 اندامتناسبگیری جهت

 511/0 839/0 765/0 رضایت بدني

 519/0 937/0 926/0 خودکارآمدی

 806/0 893/0 862/0 نفسعزت

 699/0 902/0 855/0 خودتأییدی
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 567/0 839/0 743/0 خودانكاری

های فوق، اگر مقدار آلفای کرونباخ و طبق شاخص

بیشتر از  بعاد  ا شود، مدل  7/0پایایي ترکیبي متغیرها و 

، مدل در AVEبا توجه به شاخص  همچنینپایایي دارد. 

ا دارد که مقدار این شاخص، بیشتر صورتي روایي همگر

نابراین مدل پژوهش حاضر، از پایایي و  5/0از  شود؛ ب

باید یادآور شد که  بته  ال روایي همگرا برخوردار است. 

متغیرهای مرتبه دوم  نفسعزتمتغیرهای تصویر بدن و 

بعاد یا خرده مقیاس دارند و مقدار پایایي  هستند یعني ا

دستي و  صورتبهاید ب هاآن AVEترکیبي و شاخص 

 هاآن( بررسي شود که در ادامه به 2و  1های )طبق فرمول

 (.2)جدول پرداخته شده است 

 
 

 

 

 . فرمول محاسبه دستی پایایی ترکیبی1فرمول 

The variance of error  )ضریب بار عاملي میان ) -1 =)بعد

  2(بعد و متغیر مربوط به همان بعد

CR=
2(واریانس بین یک سازه با شاخص هایش)

2(واریانس بین یک سازه با شاخص هایش)+(مقدار خطای اندازه گیری)
 

 

 پایایي ترکیبي متغیر تصویر بدن:

The variance of error  )1 =)ارزیابي قیافه-

(0/868)2= 0/246 

The variance of error گیری قیافه( )جهت = 1-

(0/863)2= 0/255 

The variance of error  ( اندامتناسب)ارزیابي = 1-

(0/777)2= 0/396 

The variance of error ( اندامتناسبگیری )جهت = 

1-(0/886)2= 0/215 

The variance of error  )1 =)رضایت بدني-

(0/799)2= 0/361 

CR=

922/0=  

 

 

 :نفسعزتپایایي ترکیبي متغیر 

The variance of error  )2(0/927)-1 =)خودتأییدی= 

140/0  

The variance of error  )2(0/868)-1 =)خودانكاری= 

246/0  

 
 

 

 AVEعیار فرمول محاسبه دستي م. 2فرمول 

AVE=
2(بارهای عاملي)

تعداد
 

 متغیر تصویر بدن: AVE مقدار

AVE 

=
(./868)2+(./863)2+(./777)2+(./876)2+(./799)2

5
 = 701/0  

 :نفسعزتمتغیر  AVE مقدار

AVE =
(./927)2+(./868)2

2
 = 806/0  

 

 

در روایي واگرا، شاخص فورنل و الرکر نمایانگر میزان 

هایش در مقایسه رابطه آن سازه با صرابطه یک سازه با شاخ

، نتایج آن گزارش شده است و 3. در جدول هاستسازهسایر 

گیرد و باید بیشتر در قطر جدول قرار مي AVEجذر مقادیر 
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از اعداد کناری و زیرین خود باشند تا مدل روایي واگرا 

 (.3)جدول داشته باشد. 

 

 

 فورنل و الرکرماتریس  .3جدول 
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         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 اندامتناسب ارزیابي

     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

 
دهد، اعداد قطر اصلي از که جدول فوق نشان مي طورهمان

مقادیر زیرین و کناری خود بیشتر است و روایي واگرای الگوی 

مدل ساختاری  برازش مفهومي پژوهش در حد قابل قبولي است.

، شاخص zهای ضرایب معناداری از شاخص پژوهش با استفاده
2R ، 2شاخصQ شود که در ادامه نتایج و اندازه تأثیر سنجیده مي

 .گزارش شده است هاآن

 

 
 مدل کلي zداری . ضرایب معنا2شكل 
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دار بودن تمامي تا بتوان معنا بیشتر باشند 96/1مدل باید از  z ضرایب

تأیید کرد.  %95سطح اطمینان  سؤاالت و روابط میان متغیرها را در

مربوط به  R2با توجه به شكل فوق، روابط معنادار هستند. ضرایب 

زای مدل است که نشان از تأثیر یک متغیر متغیرهای پنهان درون

 67/0و  33/0، 19/0زا دارد و مقادیر زا بر یک متغیر درونبرون

در  R2مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  عنوانبه

که داخل  R2، مقادیر 2نظر گرفته شده است. با توجه به شكل 

زای مدل نوشته شده است در جدول دوایر متغیرهای پنهان درون

که از جدول فوق مشخص است،  طورهماناست.  شدهگزارشزیر 

مشارکت ورزشي مقدار ضعیف و بقیه متغیرها و ابعاد مقادیر متوسط 

این شاخص در مدل مناسب است  جهیدرنترا دارند،  R2و قوی 

 (.4)جدول 

 
 2Rضرایب  .4جدول 

 2R متغیرها
 084/0 مشارکت ورزشي

 754/0 ارزیابي قیافه

 745/0 گیری قیافهجهت

 604/0 اندامتناسبارزیابي 

 786/0 اندامتناسبگیری جهت

 639/0 رضایت بدني

 554/0 خودکارآمدی

 316/0 نفسعزت

 860/0 خودتأییدی

 753/0 خودانكاری

 

سازد و مدل را مشخص ميبیني قدرت پیش ،2Q شاخص

زا سه مقدار در مورد یک سازه درون Q2مقدار  کهيدرصورت

را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت  35/0و  15/0، 02/0

زای مربوط به آن بیني ضعیف، متوسط و قوی سازه برونپیش

این شاخص برای مدل پژوهش حاضر در جدول زیر است. مقدار 

توجه به جدول زیر، مشارکت ورزشي  با گزارش شده است.

بیني ضعیف اما بقیه متغیرها و ابعاد دارای قدرت دارای قدرت پیش

بیني مدل باشند؛ بنابراین قدرت پیشبیني متوسط و قوی ميپیش

 (.5)جدول مطلوب است 

 

 2Qشاخص . 5دول ج

 2Q متغیرها
 050/0 مشارکت ورزشي

 528/0 ارزیابي قیافه

 362/0 گیری قیافهجهت

 413/0 اندامتناسبارزیابي 

 380/0 اندامتناسبگیری جهت

 311/0 رضایت بدني

 277/0 خودکارآمدی

 158/0 نفسعزت

 594/0 خودتأییدی

 419/0 خودانكاری

 

ر راستای سنجش برازش کلي مدل، اطمینان بیشتر د منظوربه

 افزارنیز استفاده شد که توسط نرم NFIو  SRMRهای شاخص

 زیر نتایج آن آمده شده است. فرمولگزارش شده است و در 

 GOF. فرمول محاسبه دستی شاخص 3فرمول 

باشد و مدل مينشان از برازش قوی  GOFنتایج، شاخص  بنابر

نیز نشان از برازش مناسب مدل مفهومي  NFIو  SRMRنتایج 

 (.6)جدول  پژوهش هستند

 

 معیارهای برازش کلي مدل -6جدول 

 مقدار قبولقابلحد  معیارها

GOF 

 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

مقادیر ضعیف، متوسط  عنوانبه

 و قوی

691/0 

SRMR  063/0 08/0از کمتر 

NFI  974/0 9/0بیشتر از 
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با  نفسعزتاز نتایج جدول زیر مشخص است که تصویر بدن و 

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

در مشارکت ورزشي دختران نقش مثبت و معناداری دارند؛ 

درصد از مشارکت ورزشي  18 نفسعزتدرصد و  28تصویر بدن 

کنند. خودکارآمدی به دلیل کسب ضریب معناداری ین ميرا تبی

بر مشارکت ورزشي دختران نقش ندارد. تصویر  96/1کمتر از 

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

دختران 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

دختران  نفسعزتدرصد در  95در سطح اطمینان  96/1بیشتر از 

بنابراین نقش ؛ درصد نقش مثبت و معناداری دارد 27به میزان 

 زمانهم صورتبه نفسعزتودکارآمدی و میانجي متغیرهای خ

های در رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي بر اساس فرضیه

گری این متغیرها در رابطه بین تأیید شد و شدت میانجي 6و  4، 2

 036/0 اندازهبهتصویر بدن و مشارکت ورزشي 

باشد. نتایج نشان داد که ( مي180/0×271/0×744/0)

رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي  یيهاتنبهخودکارآمدی 

تواند رابطه هم مي یيتنهابه نفسعزتکند و گری نميرا میانجي

بین رابطه بین تصویر بدن و مشارکت ورزشي را به دلیل کسب 

گری کند در هر دو مسیر میانجي 96/1ضریب معناداری بیشتر از 

 059/0 اندازهبهگری این متغیر در رابطه و شدت میانجي

( است. همچنین مشخص شد که خودکارآمدی 180/0×330/0)

کند و شدت گری ميرا میانجي نفسعزترابطه بین تصویر بدن و 

( 271/0×330/0) 089/0 اندازهبهگری آن در این رابطه میانجي

رابطه بین  توانديم نفسعزتمشخص شد که  تیدرنهااست. 

کند و مي گریمیانجيخودکارآمدی و مشارکت ورزشي را 

 048/0 اندازهبهگری آن در این رابطه شدت میانجي

نتایج آزمون ضرایب در جدول زیر ( است. 271/0×180/0)

 (.7)جدول معناداری و مسیر پژوهش متغیرها گزارش شده است 

 

 

 

 نتایج آزمون ضرایب معناداری و مسیر پژوهش .7جدول 

 هافرضیه شماره
ضرایب 

 معناداری

ضرایب 

 مسیر
 نتایج

1 
آموز الهیجان نقش تصویر بدن در مشارکت ورزشي دختران دانش

 مثبت و معناداری دارد.
 تأیید شد. 282/0 403/2

2 
آموز الهیجان نقش مثبت تصویر بدن در خودکارآمدی ن دختران دانش

 و معناداری دارد.
 تأیید شد. 744/0 756/25

3 
آموز الهیجان نقش مثبت و دختران دانش نفستعزتصویر بدن در 

 معناداری دارد.
 تأیید شد. 330/0 816/3

4 
آموز الهیجان نقش مثبت و دختران دانش  نفسعزتخودکارآمدی در 

 معناداری دارد.
 تأیید شد. 271/0 113/3

5 
آموز الهیجان نقش خودکارآمدی در مشارکت ورزشي دختران دانش 

 رد.مثبت و معناداری دا
 رد شد. 202/0 714/1

6 
آموز الهیجان نقش در مشارکت ورزشي ن دختران دانش  نفسعزت

 مثبت و معناداری دارد.
 تأیید شد. 180/0 186/2

 گیرییجهو نتبحث 
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بدن،  رینقش تصو يبررساز انجام این پژوهش  هدف

دانش آموزان  يدر مشارکت ورزش نفسعزتو  یخودکارآمد

 پژوهش بود. نتایج این جانیهرستان الهدختر دوره متوسطه ش

که تصویر بدن در مشارکت ورزشي دانش  بود آن از حاکي

 403/2آموزان دختر شهرستان الهیجان با کسب ضریب معناداری 

 جهیدرنتدرصد نقش مثبت و معناداری دارد؛  95در سطح اطمینان 

، وانگ و همكاران (22)آن با نتایج مطالعات توسلي و اسپیگا 

در علت  توانيمهمخواني دارد.  (15)نصرتي و تكلوی  و (17)

به معنای درک یک فرد از این همخواني بیان کرد که تصویر بدن 

 کهنیابدنش و احساس مثبت یا منفي ناشي از این درک است. 

در دهد. تصویر بدني شما را شكل مي ،ببینیدبدنتان را چطور 

های آن البته به جزء پژوهش حاضر نیز میانگین هر یک از مؤلفه

 باًیتقرمؤلفه ارزیابي قیافه حاکي از آن بود که افراد نمونه دیدگاه 

مثبتي از تصویر بدن خود دارند. البته میانگین ارزیابي قیافه هم 

کمي با مقدار حد واسط  به دست آمد که اختالف بسیار 99/2

 ازنظربنابراین در حالت کلي، تصویر بدن افراد نمونه ؛ دارد

خود  نوبهبهخودشان مثبت ارزیابي شده است که این ارزیابي مثبت 

نقش  هاآندرصد در مشارکت ورزشي  28 اندازهبهتوانسته است 

-مي بهبودقابلداشته باشد. این میزان تأثیرگذاری زیاد نیست اما 

تواند مي یيتنهابهدهد تصویر بدن نتایج نشان مي چراکهاشد؛ ب

بنابراین ؛ مشارکت ورزشي بیشتر سوق دهد یسوبهافراد را 

اندام و شاخص رضایت از بدن خود  تناسببهارزیابي قیافه، توجه 

تواند باعث شود که دانش آموزان دختر بیشتر ورزش کنند. مي

شود ت از تصویر بدن باعث ميتوان ادعا کرد که رضایمي درواقع

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

های فعالیت یسوبه هاآنگرایش  جهیدرنتاین راستا مؤثر است؛ 

اگر قرار است از تصویر بدن  جهیدرنتشود. ورزشي بیشتر مي

ابزاری در راستای تشویق مشارکت بیشتر به ورزش  عنوانبه

اده نمود، باید کمک کرد که افراد ارزیابي درستي از بدن استف

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

 .(23)شود منجر به فعالیت بیشتر ورزشي مي

های میانجي نتایج نشان داد که تصویر بدن از طریق متغیر

کت ورزشي دانش آموزان در مشار نفسعزتخودکارآمدی و 

دختر دوره متوسطه شهرستان الهیجان نقش مثبت و معناداری 

دارد. تصویر بدن در خودکارآمدی با کسب ضریب معناداری 

درصد نقش مثبت و معناداری دارد  95در سطح اطمینان  756/25

، (6)که نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات اویانگ و همكاران 

باشد. همسو مي (21)و رضایي و همكاران  (16)گوته و همكاران 

باید بیان کرد که خودکارآمدی همان قضاوت فرد نسبت به 

-های فردی ميهای خود و اطمینان از دارا بودن قابلیتتوانایي

مایشي تصویر مثبت از بدن خیلي باشد؛ بنابراین امروزه که روند ن

یک توانایي جسمي ارزیابي  عنوانبهرواج یافته است، این فاکتور 

تواند احساس توانمند بودن فرد را تحت مي جهیدرنتشود که مي

فیزیكي،  ازنظر، اگر فردی احساس کند که درواقعتأثیر قرار دهد. 

وی  نفسهاعتمادباست،  اندامتناسبظاهری مناسبي دارد و دارای 

 صورتبهحس توانمندی فرد را نیز  ينوعبهیابد که افزایش مي

دهد و شدت اثرگذاری آن نیز باالست. حتي این مثبت ارتقاء مي

تا جایي که ارزیابي از  ادعا در پژوهش حاضر نیز اثبات شده است

درصد از تغییرات خودکارآمدی را تبیین  74تصویر بدن به میزان 

است و به همین دلیل باید در راستای  توجهقابلر کند. این مقدامي

 ارتقاء خودکارآمدی از نقش آن غافل نبود.

دانش آموزان  نفسعزتنتایج نشان داد که خودکارآمدی در 

دختر دوره متوسطه شهرستان الهیجان با کسب ضریب معناداری 

درصد نقش مثبت و معناداری دارد؛  95در سطح اطمینان  113/2

نژاد ، کریمي(14)ین پژوهش با نتایج مطالعات گاملت که نتایج ا

باشد. به همسو مي (20)و محمدی و همكاران  (24)و همكاران 

متغیرهایي هستند که  نفسعزتخودکارآمدی و  رسديمنظر 

خودکارآمدی از میزان  چراکهرند؛ ماهیت یكساني دا باًیتقر

نیز  نفسعزتهای خود است و ارزیابي فرد نسبت به توانمندی

 جهیدرنتگذارد. میزان ارزش بخشیدن فرد به خود را به نمایش مي

بیشتر به خود  عتاًیطبفرد خود را توانمند ارزیابي کند،  هرچقدر

ژوهش بخشد و خود را بیشتر باور دارد. چیزی که در پارزش مي

درصد  27که خودکارآمدی  صورتنیبدحاضر نیز اثبات شد؛ 



 

 و همكاران سیاوش خداپرست        در مشارکت ورزشي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان الهیجان نفسعزتتصویر بدن، خودکارآمدی و بررسي نقش  -3620

کند. البته در پژوهش حاضر، افراد را تبیین مي نفسعزتاز میزان 

با دو بعد خودتأییدی و خودانكاری سنجیده شد که  نفسعزت

 باًیتقر نفسعزتمیانگین هر دو بعد حاکي از این بود که افراد 

باال و خودانكاری ضعیفي را  باالیي دارند، چون خودتأییدی

خود بسیار  نفسعزتگزارش کردند. چنین ارزیابي نمونه از 

باشد زیرا اغلب افراد نمونه نیروی جوان جامعه امیدوارکننده مي

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

-باالی آن مي نفسعزتشوند و خودکارآمدی و دنیای کار مي

 کمک نماید. هاآنر مسیر کاری نیز به تواند د

 های ورزشي در دورانهای پرداختن به فعالیتیک از عرصه

ران های ورزشي در دووجه به فعالیت، تدرواقعباشد؛ تحصیل مي

تر را بیش افراد، فرصت بسیار خوبي است که دبیرستانتحصیل در 

قبل گر ا (؛25سازد )ميآشنا  ورزشيهای با منافع ناشي از فعالیت

ش در پرداختن ورز ضرورتبه، شرایط پي بردن از این دوران

اهد خو يباارزشده باشد، دوران تحصیل فرصت مبه وجود نیا افراد

پر  بر پرداختن به ورزش و تقویت قوای جسماني و عالوهبود که 

 يسالمت، تیدرنهانمودن اوقات فراغت به بهترین شكل ممكن که 

ي و از منافع روان ، افرادهد داشتو تندرستي را به همراه خوا

 هازجمل حاضر مطالعه خواهند شد. دراجتماعي آن نیز برخوردار 

 جلب در دشواری پژوهش، هنگام اجرای موجود هایمحدودیت

 هاپرسشنامه پرکردن زمان از دانش آموزان در بعضي همكاری

 زمان در موردمطالعه یهانمونهرواني  ، حاالتعالوهبه بود.

 پرسشنامه، به پاسخگویي در آنان و صداقت هاپرسشنامه تكمیل

 .پژوهشگران بود اختیار از های خارجمحدودیت از

 

 یریگجهینت

نشان داد که مشارکت ورزشي  حاضر مطالعه نتایج در

دانش  نفسعزتدر تصویر بدني، خودکارامدی و  توانديم

که آموزان دختر نقش داشته باشد. دانش آموزان دختر ورزشكار 

منظم فعالیت بدني از قبیل راه رفتن، آهسته دویدن، شنا،  طوربه

مختلف انجام  یهاشدتهای ورزشي با ایروبیک یا بازی در تیم

 کنندهخستهدهند احتمال بیشتری دارد قادر به انجام کارهای مي

تر نسبت به دختران غیر ورزشكار داشته در یک دوره طوالني

 جهیدرنتهای انطباقي بدن د ناشي از پاسختوانباشند که این امر مي

ورزش منظم باشد که موجب افزایش فعالیت امواج آلفای مغز، 

، ورزش يطورکلبهشود. ترشح بتااندروفین و ایجاد آرامش مي

تواند نقش مؤثری را در بهبود وضع زندگي این قشر ایفا نموده مي

 مدتيطوالن و بر کارایي و اثربخشي آنان بیفزاید که این امر در

موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم خواهد آورد. بنابراین 

سازی و ارتقاء آگاهي عمومي افزایش انگیزه از طریق فرهنگ

-یكي از گزینه عنوانبهتواند نسبت به فواید فعالیت جسماني مي

مطرح باشد، کاری که شاید  یآموزدانشهای گسترش ورزش 

 قرار نگرفته است. موردتوجه یطورجدبهتاکنون 

 

 

 تشکر و قدردانی
صول  تمامي پژوهش این در محرمانه  ازجمله مرتبط اخالقي ا

پژوهش  در کنندگانشرکت  آگاهانه رضایت  ،هاپرسشنامه   بودن

 افرادی. از تمامي اسددت شددده رعایت پژوهش از خروج اختیار و

 ،اند داشدددته همكاری   ما  با  پژوهش این تكمیل  و اجرا که در 

 .گرددمي ردانيقد و تشكر

 

 تعارض منافع
مقاله در اجرای این  نویسندگان توسط منافع تعارض گونهچیه

.است بیان نشده پژوهش
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 Abstract 

Introduction: Adolescence is the most important period for the formation of 

healthy habits and behaviors, and in order to eliminate body image disorders, 

exercise can be used as a low-cost and low-complication solution, and in the 

meantime, a person's perception of self-efficacy and self-esteem. It can be 

effective. Therefore, this study was conducted to investigate the role of body 

image, self-efficacy and self-esteem in sports participation of female high 

school students in Lahijan. 

Methods: In this descriptive-correlational study, 216 students from Lahijan 

city were selected. Data were collected from Gale (1983), Bodybuilding et al. 

(1990), Scherer et al. (1982) and Rosenberg (2006) self-efficacy 

questionnaires using SPSS and PLS software and with the help of tests. They 

were statistically analyzed. 

Results: The mean and standard deviation of the age of the research units is 

17.19 17 8.4 years. The mean score of sports participation was 36.23 and body 

image was 3.42 at a good level, self-efficacy was 3.56 and self-esteem was 

3.62 above the mean level. There was a statistically significant relationship 

between body image, self-efficacy and self-esteem with sports participation 

of female students. There was (p˂0 / 001). 

Conclusion: Body image directly plays a positive and significant role in the 

level of sports participation of female students, and the role of self-efficacy 

and self-esteem simultaneously facilitate the relationship between body image 

and sports participation in a positive and significant way. 

Keywords: Physical Satisfaction, Self-Efficacy, Self-Esteem, Students 
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