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مقدمه
خودپنداره عمومًا به عنوان آگاهي شخص از ويژگي ها، صفات و محدوديت هاي فردی خويش تلقي 
ش��ده و طريقي اس��ت كه در آن چنين خصوصياتي به طور مش��ابه يا متفاوت با خصوصيات افراد ديگر 
نگريسته مي شوند. در واقع خودپنداره به چگونگي نگريستن فرد به خود، بدون داشتن قضاوت مشخصي 
يا هرگونه مقايسه اي با افراد ديگر، گفته مي شود )گاالهو1، 1998(. خودپنداره از جنبه هاي مختلفي تشكيل 
ش��ده است كه شامل خودپندارة اجتماعي، احساسي، بدني و نيز علمي يا تحصيلي مي باشد. خودپندارة 
بدني يا تصوير بدني با مفاهيم مختلفي در تحقيقات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است که مفاهيمي 
چون ادراك بدن و مفهوم بدن از آن جمله اند. خودپندارة بدني به عنوان نگرش فرد نس��بت به بدن خود 
تعريف ش��ده اس��ت )کوليگر2، 1996(. دورة نوجواني، از نظر تحول خودپن��داره، يكي از بحراني ترين 
دوره هاي زندگي اس��ت. به عقيده اريكس��ون در اين دوره، نوجوان بايد به هويت ثابت و پايداري دست 
يابد، خود را فردي منفرد و جدا از ديگران بداند، توانايي ها و اس��تعدادهاي خويش را بشناسد و بتواند 
با هدف دار بودن احساس ارزشمندي داشته باشد. در نوجوانان تغيير هاي زيست شناختی همانند ظهور 
بلوغ، كاربردهاي اجتماعي و روان ش��ناختي مهمي دارد. به ط��ور مثال: دختراني كه زودتر بلوغ را تجربه  
كرده اند، راحت تر، مس��تقل تر، با اعتماد به نفس بيش��تر و جذاب تر از ديگران توصيف شده اند. گليگان3 
)1990، به نقل از خجلي و صادقيان، 1381( بيان داشت خودپنداره در مرد و زن متفاوت است. احتمااًل 
مردان بيش��تر خود را در وجود منفرد مي بينند، درحالي كه زنان، اغلب به يك خود ارتباطي تأكيد دارند 
و خود را در ش��بكه اي از روابط ميان فردي مي بينند. بررس��ي تفاوت هاي جنسي در مورد تصوير بدني 
و اس��تفاده از تصاويري از بدن، نش��ان می دهد كه مردان نگرش بهتري در قس��مت هاي كمر، لگن، ران، 
آمادگي بدني و وزن خود دارند. ارزيابي دختران از جذابيت جسمانيشان، به خصوص در دوران نوجواني، 
مهم ترين پيش بيني كنندة نمرات خودپندارة آن ها می باشد ولي درجه بندي پسران از كارايي خود ، بهترين 
پيش بيني كنندة خودپندارة آن ها اس��ت )سالوس��و � دئونير و شوارتسکف4، 1991(. شايد تغيير فاحش تر 
خودپندارة بدني در دورة نوجواني و كاهش بيشتر آن در دختران ناشي از تغييرات تركيب بدني باشد كه 

به دنبال باليدگي جنسي و تغييرات هورموني ايجاد مي شود.
 براي مثال نتايج تحقيقات طولي در دو جنس نشان داده  است كه ميزان درصد چربي و تودة چربي 
بدن در دختران در تمام دوره هاي سني بيشتر از پسران و سرعت افزايش آن نيز بيشتر است. زيرا آن ها 
درحدود 14-12س��الگي دچار جهش می ش��وند و لذا اختالف بين پسران و دختران در اين زمان بيشتر 

مي شود )مالينا و بوچارد،1381(.
لو و پترس��ون5 )2001( در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافته اند كه دختران اهميت بيشتري به 
تشويق از جانب ديگران در مورد قيافة كلي خود مي دهند و بيشتر تمايل دارند در فعاليت هايي شركت كنند 
كه مستلزم نشان دادن ظاهر خود و مستلزم توجه و تشويق از جانب ديگران باشد. به عبارت ديگر رفتار 
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اطرافيان بر خودپندارة بدني دختران مؤثرتر از پس��ران مي باشد . ويليامز و ديويدسون6 )2002( و بامر و 
هالدوين7 )2002( که به بررسي اختالف بين نژادها، سن و جنس در رابطه با خودپندارة بدني پرداخته اند. 
نتايج کار آن ها نش��ان داد که س��ن و جنس ارتباط معناداري با خودپندارة بدني دارد وخودپندارة بدني 
دختران و پسران جوان تر با افزايش سن كاهش مي يابد؛ همچنين خودپندارة بدني پسران بهتراز دختران 
مي باش��د. هربرت مارش8 )2003( در يك پژوهش گس��ترده مشتمل بر 1366 آزمودني از قبل از بلوغ تا 
بلوغ، گزارش مي دهد كه تفاوت هاي جنسي در خودپندارة بدني تا حد زيادي همسو با نقش هاي قالبي 
است و از پيش از بلوغ تا ابتداي بلوغ نسبتًا ثابت است. وی اشاره مي كند پسران خودپندارة بدني باالتري 
دارن��د درحالي كه دختران در اين س��ن خودپندارة بدني پائين تري دارن��د. چيانگ و همكاران9 )2006( 
در تحقيقي که بر روي كودكان 11-9 سالة آسمي و غيرآسمي انجام داده بودند به اين نتيجه رسيدند كه 
خودپندارة بدني دختران از پسران، هم در در گروه بيمار هم در گروه غيربيمار، پايين تر است. همچنين، 
کالمستن10 ) 2006 ( نيز به اين يافته دست يافت كه دختران توجه بيشتری به وضعيت ظاهری و جذابيت 
جسمانی و دستيابی به ويژگی های مرتبط با جنسيت دارند. گريفين و كربي11 )2007( اثر جنسيت را در 
پيشرفت تصوير بدني و عزت نفس زنان و مردان در سه گروه )تمرين بدني، دورة كامپيوتر، كنترل( قبل 
و بعد از مداخله بررسي كردند و نشان دادند که مردان در هر سه گروه از تصوير بدني باالتري نسبت به 
زنان برخوردار بوده و تصوير بدني مردان در گروه مداخلة تمرين بدني بيشتر بهبود يافته است. آنيسي و 
همكاران12 )2008( روي كودكان 12-9 سال آفريقايي تبار آمريكايي تحقيق كردند و به اين نتيجه رسيدند 
كه فعاليت بدني باعث افزايش خودپندارة بدني در گروه تجربی نس��بت به گروه گواه مي شود و اختالف 

معناداري  بين اين دو گروه وجود دارد.
كاگلر13 )2009( ش��باهت ها و تفاوت هاي خودپندارة بدني زنان و م��ردان در اواخر نوجواني )715 
دبيرس��تاني( و بزرگ سالي )1125 دانش��جو( را، در تركيه، بررسي كرد. او با استفاده از پرسش نامة خود-

توصيفيPSDQ( 14( به اين نتيجه رسيد كه مردان ) دانش آموز و دانشجو( خودپندارة بدني باالتري نسبت 
به زنان )دانش آموز و دانش��جو( دارند و به جز در دو خرده مقياس عزت نفس و ظاهربدنی، خودپندارة 
بدني با افزايش سن كاهش مي يابد. سيت و همكاران15 )2009( به 66 نفر از بزرگ ساالن هنگ كنگي كه 
دچار ناتواني بدني ش��ده بودند پرسش نامه اي در مورد سطح فعاليت بدني و ادراک- خود )چون تصوير 
بدن��ي، خودپن��دارة بدني و عزت نفس ( دادند. يافته ها نش��ان داد که بين فعاليت بدن��ي و ادراك- خود 
و جنس��يت هي��چ ارتباط معناداري وجود ن��دارد بلكه به زمان وقوع ناتواني مربوط مي ش��ود. فرناندز و 
همكاران16 )2010( در تحقيق خود روي نوجوانان 17-12 سال به اين نتيجه رسيدند که خودپندارة بدني 
نوجوانان دختر به طور معناداري از نوجوانان پسر پايين تر بوده است . ني نت ، بگاري و مايانو17 )2011( 
در بررسي اثرات سن و جنس بر خودپندارة بدني نوجوانان  ناتوان ذهني 18- 12 سال، نشان دادند که 

خودپندارة بدني زنان كمتر از مردان است و با افزايش سن خودپندارة بدني كاهش مي يابد.
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زندگي با فعاليت توأم است، همچنان كه جنبش و حركت مشخصة همه اشکال زندگي است. زماني 
كه حركت متوقف ش��ود، زندگي نيز به پايان مي رسد. صاحب نظران امروزه بر اين عقيده اند كه تمرينات 
حركتي و ورزش براي اكثريت مردم اعم از زن و مرد داراي ارزش بس��ياري اس��ت و نگرش انس��ان را 
نسبت به همه چيز مي تواند تغيير دهد )صادقيان،1381(. مرور ادبيات خود پندارة بدني نشان مي دهد كه 
زنان از لحاظ ش��خصيتي بيشتر تحت تأثير فشارهاي اجتماعي و نقش جنسيتی قرار مي گيرند )کوليگر، 
1996(. رابرت سونستروم در كتاب »بعد جسماني خويشتن« در فصلي به بررسي نقش ميانجي تمرينات 
بدني بر عزت نفس و نگرش نسبت به خويشتن پرداخته است. سونستروم و مورگان )1989، به نقل از 
بهرام، شفيع زاده و صنعتكاران( در جست وجوي پاسخ چگونگي افزايش عزت نفس ازطريق فعاليت هاي 
بدني، مدلي را با نام »مدل تمرينات بدني و عزت نفس يا مدل EXSEM «18 در جهت تبيين چگونگي 
تعميم اثرات انجام تمرينات بدني بر عزت نفس عمومي، پيشنهاد کردند. مبناي اين مدل برپاية ارزشيابي 
عيني از عملكرد بدني، نظير مقدار وزنة جابه جا ش��ده در يك بار تالش، يا مقدار مس��افت پيموده شده 
طي 12 دقيقه - كه ممكن اس��ت با انجام تمرينات بدني افزايش پيدا كند - اس��توار اس��ت. اولين متغير 
خود � ادراكي، خود � كارآمدي است. اين متغير در مدل مزبور به عنوان پل ارتباطي بين نمايش بدني يك 
حرك��ت ت��ا نمايش آن در ذهن ايفای نقش مي كند. اما فكس و كوربين )1989(، در »نيمرخ خود ادراكي 
بدني«19، مدل EXSEM را بيش��تر گس��ترش دادند. س��اخت اين ابزار فرصتي را براي جايگزين نمودن 
نيم��رخ خودپندارة بدني چند بعدي به جاي مدل تمرينات بدن��ي و عزت نفس يك بعدي فراهم آورد. 
آرمس20 )1987( نش��ان داد زنان بزرگ س��ال فرانسوي در مقايسه با مردان خود را غيرفعال تر و از لحاظ 
بدني كمتر تأثيرگذار دانسته اند. همچنين وی در تحقيقي )1989( تفاوت معنا داري بين دو جنس در مورد 

تصوير بدني نشان داد و نتيجه گرفت که مردان نسبت به زنان از تصوير بدني مثبت تري برخوردارند.
از طرفی با توجه به ساختار چند بعدی خودپندارة بدني و وجود عوامل مختلف آن ، بالي و وسلي21 
)1999( تفاوتي بين خودپندارة بدني در دختر و پسر گزارش نکردند. به عالوه، آنان دريافتند که خودپندارة 
بدني مثبت با فراواني س��طح فعاليت بدني رابطه دارد. گوني و زوليخا22 )2000( ، جانسون23  )2001( ، و 
ريچاردز24 ، )2002(. نيز در تحقيقاتشان به معنادار بودن ارتباط بين سطح فعاليت بدني و خودپندارة بدني 
دست يافتند. هارتر25 )2002( ضمن بيان ديدگاه خود در مورد سطح فعاليت هاي بدني در مورد خودپندارة 
بدني مي نويس��د: خودپندارة بدني در ارتباط با س��طح فعاليت هاي بدني فرد نيز مي باشد. به عبارت ديگر 
مي توان چنين نتيجه گرفت که چگونگي خودپندارة بدني در ارتباط با سطح فعاليت هاي بدني دانش آموز 
قرار دارد. آنيسون و مولر 26 )2003( به بررسي تأثير تجارب ورزشي بر خودپندارة بدني پسران و دختران 
پرداختند. در اين پژوهش مقطعي 375 دانش آموز 12 تا 16 سالة مدرسه را در يك برنامة 3 ماهة بدن سازي 
ش��ركت دارند و پس از آن يك پرس��ش نامة خودتوصيفي نوع 2 به آن ها دادند. از بين اين دانش آموزان، 
37 درصد دختران و 46 درصد پسران داراي خودپندارة بدني بهتري نسبت به قبل از اجراي برنامه شده 
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بودند. نتيجه اينكه اجراي برنامة بدن سازي سبب افزايش خودپندارة بدني در پسران و دختران به صورتی 
معنا دار شده است. تحقيقات رايک من و هامل27، ) 1993( گيل28، ) 2007( و کچام و كريستوفر29، )2009( 
بر وجود رابطة مثبت معنادار بين خودکارآمدی و خودپندارة بدنی داللت دارند  . باورهای خودکارآمدی يا 
باور فرد به توانايی های خود در اجرای مهارت، او را به تالش بيشتر و تمايل به فّعال بودن وادار می سازد.
شمار تحقيقات و مطالعاتي كه در زمينه هاي مختلف در حوزة ورزش انجام مي شود حکايت از تالش 
و مطالعة پيگير كارشناس��ان و مربيان ورزش دارد. هر يك از اين تحقيقات براي مطرح كردن مس��ئله ای 
خاص يا حل مشكل خاصي انجام مي شود. اين پژوهش نيز يكي از ويژگي هاي رواني، يعنی خودپندارة 
بدني دانش آموزان را مورد توجه قرار مي دهد. وجود نتايج ناهمسان در بارة جنسيت و اثر فعاليت بدنی 
از داليل انجام اين تحقيق اس��ت. از طرفی با توجه به تفاوت  های فرهنگی جامعه ايران با ديگر جوامع 
و ويژگی های دانش آموزان ايرانی انجام چنين تحقيقی ضرورت می يابد. در بارة اهميت اين تحقيق بايد 
تأکيد نمود که خودپنداره از اساس��ي ترين عوامل رش��د شخصيت س��الم در كودكان و نوجوانان است. 
برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي، خالقيت، نوآوري، سالمت فكر و بهداشت رواني رابطه اي 
مس��تقيم با مي��زان و چگونگي خودپندارة افراد دارد. براي اينكه ك��ودكان و نوجوانان بتوانند از حداكثر 
ظرفيت ذهني و توانمندي هاي بالقوة خود بهره مند ش��وند مي بايس��ت از نگرشي مثبت نسبت به خود و 
محيط اطراف برخوردار ش��وند. آن ها براي غلبه بر موانع زندگي، پيشرفت تحصيلي، تقويت تفكرواگرا 
و... بايد خودپندارة مثبت را جايگزين خودپندارة منفي نمايند )گوهری،1377(. از اين رو هدف از اجراي 
پژوهش حاضر بررس��ي اثر جنس��يت و س��طح فعاليت بدني برخودپندارة بدني و خرده مقياس هاي آن 

دانش آموزان بود. به عبارت ديگر، اين پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال زير بود:
1. آيا بين خودپندارة بدني و خرده مقياس هاي آن دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد؟

2. آيا بين خودپندارة بدني و خرده مقياس هاي آن دانش آموزان فعال و غير فعال تفاوت معناداري 
وجود دارد؟ 

روش
جامع��ة آم��اري پژوهش حاض��ر را دخت��ران و پس��ران دانش آم��وز دورة راهنماي��ي منطقة 15 
آموزش و پرورش شهر تهران با دامنة سني 11 تا 14 تشکيل دادند. از تعداد کل دانش آموزان منطقة 15  
شهر تهران )32100 نفر(، براساس جدول فالوين، ادينسكي30 )بهترين روش برای تعيين نمونة تحقيق 
رجوع به جداول اس��تاندارد تعيين حجم نمونه است. شرط اس��تفاده از چنين جداولی دانستن تعداد 
افراد جامعة مورد مطالعه اس��ت( 408 نفر، ش��امل 204 دانش آموز دختر )1/10+ 12/86 سال( و 204 
دانش آموز پس��ر )1/21+ 13/05 س��ال( به روش نمونه برداري خوشه اي تصادفي و از  مدارس  دولتي 

موجود در  چهار ناحية شمال، جنوب، شرق و غرب منطقه انتخاب شدند. 
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ابزارهاياندازهگيري
1. پرسش نامة ويژگي هاي فردي: اين پرسش نامه شامل سؤال هايی در مورد مشخصات فردي نظير 
س��ن، جنسيت ، اطالعات مربوط به پيشرفت تحصيلي، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، وضعيت 
فعاليت بدني خود، دوستان و والدين آنان بودند. در اين تحقيق سطح فعاليت که کميتی حاکی از 
ميزان و مدت زمان پرداختن به فعاليت های بدنی و ورزشی بود توسط سؤاالت 4 و5 پرسش نامه 

محاسبه شده است.
ــش نامة خود ـ توصيفي بدني : در اين پرسش نامه كه حاوي 70 سؤال بود، وضعيت افکار ،  2. پرس
احساس��ات و گرايش هاي فرد نسبت به بدن خود سنجيده مي شد. اين پرسش نامه توسط مارش 
)1994( طراحي ش��ده که پايايي آن را با استفاده از آلفاي كرانباخ محاسبه کرديم؛ ضريب پايايي 
α = 0/85 مي باش��د. همچنين، روايی و پايايی اين پرسش نامه براي دانش آموزان در ايران مورد 

تأييد قرار گرفته است )α=0/ 88 بهرام و شفيع زاده، 1383(.

اجرايپژوهش
اولين قدم براي جمع آوري اطالعات هماهنگي با ادارة کل آموزش و پرورش استان تهران و نيز ادارة 
آموزش و پرورش منطقة 15 تهران جهت دسترس��ي به آزمودني هايي اس��ت که مدارس آن ها به صورت 
خوش��ه ای انتخاب ش��ده بودند. پس از تعيين حجم نمونه و دسترس��ي به آزمودني هاي مورد نظر از هر 
مدرسه، 136 دانش آموز از هر سه پايه )منظور اول، دوم و سوم راهنمايي( به طور تصادفي انتخاب شدند. 

سپس آن ها پرسش نامه هاي مشخصات فردي و خود توصيفي بدني را تكميل كردند.

يافتهها
شاخص هاي آماري شامل ميانگين و انحراف معيار براي متغير سن در جدول 1 ارايه شده است.

جدول 1.  توصیف آماري میانگین دختران و پسران فعال و غیر فعال

غیر فعال  فعال

258/14 ± 40/44 239/45 ±34/13 266/67 ± 40/24 دختر
خودپنداره

253/78 ± 36/9 245/36 ±36/47 264/25 ± 34/9 پسر

256/06 ± 38/79 243/1 ± 35/59 265/77 ± 38/33 ميانگين كل
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ب��راي آزمون فرضيه هاي پژوه��ش از آزمون تحليل واريانس دو عاملي در قالب يک طرح )س��طح 
فعاليت( 2 × )جنسيت( 2 استفاده شد.

يافته ه��اي حاص��ل از آزمون تحليل واريانس دوعاملي در تعيين اثر جنس��يت و س��طح فعاليت بر 
خودپنداره بدني در جدول 2 ارايه شده است. 

جدول 2.  یافته هاي  حاصل از آزمون تحلیل واریانس دو راهه  در تعیین اثر جنسیت و سطح فعالیت بر 

خودپنداره بدني

P F MS Df SS

0/674 0/177 245/1 1 245/1 جنسيت

0/001 30/69* 42572/03 1 42572/03 سطح فعاليت

0/318 1/002 1389/36 1 1389/36 جنسيت × سطح فعاليت

1386/916 344 477099/249 خطا

347 522376/345 كل

* در سطح Р ≥0/01 معني دار است.

يافته هاي فوق نش��ان داد كه اثر اصلي جنس��يت )Р<0/05( و اثر تعامل جنس��يت و سطح فعاليت 
)Р<0/05( معني دار نمي باش��د در حاليكه اثر اصلي سطح فعاليت بر خودپنداره بدني معني دار مي باشد 
)Р ≥0/01(. به اين معنی که تفاوت معنی داری بين خودپنداره بدني دانش آموزان فعال و غيرفعال وجود 
دارد. مقايس��ه ميانگين ه��ا در متغير خودپنداره نش��ان داد كه دانش آموزان فعال )266/6( در مقايس��ه با 
دانش آموزان غيرفعال )239/4( از خود پنداره بدني بيشتري برخوردارند. عالوه بر اين، نتايج آزمون دو 
عاملي در بررسی اثر جنسيت برخرده مقياس های خودپنداره بدني دانش آموزان نشان داد که اثر جنسيت 
فق��ط بر خرده مقياس قيافه ظاهر و فعاليت معنی دار ب��ود )P ≥0/05(. در حاليکه تفاوت معنی داری بين 
س��اير خرده مقياس ها در دانش آموزان دختر و  پسر وجود نداشت. خالصه يافته های مذکور در جدول3 

ارايه شده اند. 
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جدول 3.  تحلیل واریانس دوعاملي ) جنسیت و سطح فعالیت( براي متغیرهاي وابسته مختلف

شاخص  هاي

 آماري

متغير وابسته

)ss( مجموع مجذورات)df( درجه آزادي)a( سطح معناداري

جنسيت
سطح 

فعاليت

جنسيت× 

سطح 

فعاليت

جنسيت
سطح 

فعاليت

جنسيت× 

سطح 

فعاليت

جنسيت
سطح 

فعاليت

اثر 

متقابل

2/16865/36916/3771110/0461/4020/137 سالمتي

31/973556/87526/0231110/787هماهنگي
 13/703

**
0/640

3/924 *181/9511783/1670/797111فعاليت
 38/454

**
0/017

134/34786/3640/8111112/8051/8030/017چربي

119/0401156/9501/0611112/576لياقت ورزشي
 25/040

**
0/023

0/21697/6881/2261110/0062/8900/036كل بدن

4/444 *61/683146/9010/057111قيافه ظاهر
 10/585

**
0/004

5/676522/8410/9691110/184قدرت
 16/905

**
0/031

1/580606/6156/2331110/047انعطاف
 18/067

**
0/186

4/2701143/7250/1181110/084استقامت
 22/473

**
0/002

2/0820/127 0/00859/2063/6171110/0001عزت نفس

* در سطح 0/05 معني دار است.                  ** در سطح 0/01 معني دار است
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يافته ه��ای فوق حاکی از آن اس��ت که دانش آموزان دختر در خرده مقي��اس قيافه ظاهر و فعاليت از 
خودپنداره بدني بهتری نسبت به دانش آموزان پسر برخوردار بودند. همچنين نتايج آزمون دو عاملي در 
بررسی اثر سطح فعاليت بر خرده مقياس هاي خودپنداره بدني دانش آموزان نشان داد که اثر سطح فعاليت 
بر خرده مقياس های هماهنگی، فعاليت، لياقت ورزشی، قيافه ظاهر، قدرت، انعطاف و استقامت معنی دار 
بود )P≥0/0 1(. در حاليکه تفاوت معنی داری بين ساير خرده مقياس ها در دانش آموزان فعال و غيرفعال 

وجود نداشت. خالصه يافته های مذکور در جدول 3 ارايه شده اند.
يافته های فوق نش��ان می دهند که در تمام خرده مقياس های مذکور، دانش آموزان فعال از خودپنداره 

بدني بهتری نسبت به دانش آموزان غيرفعال برخوردار بودند.

بحثونتيجهگيري
هدف از اجراي اين پژوهش بررسی اثر جنسيت و سطح فعاليت بدني بر خودپندارة 
بدن��ي دانش آم��وزان ب��ود. يافته های حاصل نش��ان داد که اثر اصلی س��طح فعاليت بر 
خودپندارة بدني معنادار است ) P ≥0/05(. در حالی که اثر اصلي جنسيت و تعامل اين 

دو عامل بر خود پندارة بدني معنادار نيست.
 نتايج آزمون دوعاملي در بررسی اثر جنسيت برخرده مقياس های خودپندارة بدني 
نش��ان داد ک��ه دانش آموزان دختر در خرده مقياس قيافة ظاه��ر و فعاليت از خودپندارة 
بدني بهتری نسبت به دانش آموزان پسر برخوردارند در حالي كه در ساير خرده مقياس ها 
تفاوت معناداری بين دختر و پسر مشاهده نمی شود. تفاوت معنادار در خرده مقياس قيافة 
ظاهر نشانگر اهميت زيبايی و آراستگی ظاهری به عنوان عامل اصلی در تغييرات خود 
پنداره در دو جنس می تواند باش��د. اين نتيجه با يافته پژوهش��ي بالي و و سلي )1999( 
همخواني ندارد كه در پژوهش خود عدم وجود تفاوت هاي جنس��يتي را در خودپندارة 
بدني گزارش كردند. ولي يافته هاي ديگر پژوهش��گران چون آرمس  )1989(، ويليامز و 
ديويدسون  )2002( ، بامر و هالدوين  )2002(  ، هربرت مارش  )2003( ، چانگ و همكاران 
)2006( ، گريفي��ن و كربي  )2007( ، كاگلر)2009( ، فرناندز و همكاران )2010( ، ني نت و 
همكاران )2011( موافق نتيجة اين پژوهش مي باشد. به نظر می رسد که تفاوت ايجاد شده 
توس��ط عاملی مانند »بلوغ و نوجوانی« قابل توجيه باش��د. همان طور که در مقدمه بيان 
کردي��م دورة نوجواني، از نظر تحول خودپنداره، يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي 
است. به عقيدة اريكسون در اين دوره، نوجوان بايد به هويت ثابت و پايداري دست يابد، 
خود را فردي منفرد و جدا از ديگران بداند، توانايي ها و استعدادهاي خويش را بشناسد 
و بتواند با هدف دار بودن احساس ارزشمندي داشته باشد. در نوجوانان تغيير هاي زيست 
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ش��ناختی همانند ظهور بلوغ، كاربردهاي اجتماعي و روان ش��ناختي مهمي دارد. به طور 
مثال: دختراني كه زودتر بلوغ را تجربه  كرده اند، راحت تر، مس��تقل تر، با اعتماد به نفس 
بيشتر و جذاب تر از ديگران توصيف شده اند )مجلة رشد آموزش تربيت بدنی،1381 (. که 
اين می تواند به عنوان عاملی مهم در وجود تفاوت معنادار در خرده مقياس قيافة ظاهر در 
نظر گرفته شود. همچنين، دختران توجه بيشتری به وضعيت ظاهری و جذابيت جسمانی 
و دس��تيابی به ويژگی های مرتبط با جنسيت دارند )کالمستن، 2006 ( و ارزيابي دختران 
از جذابيت جسمانيشان، به خصوص در دوران نوجواني، مهم ترين پيش بيني كنندة نمرات 
خودپندارة آن ها می باشد، ولي درجه بندي پسران از كارايي خود ، بهترين پيش بيني كنندة 
خودپندارة آن ها اس��ت )سالوسو � دئونير و شوارتسکف( )1991(. كاگلر )2009( هم با 
استفاده از پرسش نامة خود - توصيفي)PSDQ( به اين نتيجه رسيد كه زنان ) دانش آموز و 
دانشجو( در دو خرده مقياس عزت نفس و ظاهربدنی از خودپندارة بدني باالتري نسبت 

به مردان ) دانش آموز و دانشجو( برخوردارند.
يافته هاي پژوهش حاضر، در بررسي اثر سطح فعاليت بر خرده مقياس هاي خود پندارة 
بدني، نش��ان داد كه تفاوت معناداري بي��ن خرده مقياس هاي هماهنگي، فعاليت، لياقت 
 ورزش��ي، ظاهر، انعطاف، اس��تقامت و قدرت دانش آموزان فعال و غير فعال وجود دارد 
)P≥0/0 1( و دانش آم��وزان فع��ال در خرده مقياس های مذکور خودپندارة بدني بهتری 
نسبت به دانش آموزان غيرفعال دارند. اين يافته با يافته هاي پژوهشي بالي و وسلی)1999(  ، 
گون��ي و زوليخا )2000( ، جانس��ون )2001( ، هارتر)2002(  ، ريچاردز )2002(، آنيس��ون 
و مول��ر )2003( ، گريفين و كربي)2007( ،  آنيس��ي و هم��كاران)2008(  ، همخواني دارد. 
تحقيقات بر وجود يک رابطة مثبت معنادار بين خودکارآمدی و خودپندارة بدنی داللت 
دارند ) کچام و كريستوفر ، 2009( . باورهای خودکارآمدی يا باور فرد به توانايی های خود 
در اجرای مهارت، او را به تالش بيش��تر و تمايل به فعال بودن وادار می س��ازد )رايک 
م��ن و هامل، 1993 و گي��ل، 2007(. از اين رو می توان انتظار داش��ت که افراد فعال از 
خودپندارة بدنی بهتری در مقايسه با افراد غير فعال برخوردار باشند. همچنين می توان 
اشاره داشت عوامل انعطاف پذيری، استقامت، قدرت و هماهنگی فرد، در نتيجة فعاليت 
بيشتر، افزايش می يابد. از اين رو ورزشکار ادراک بيشتری از توانايی خود خواهد داشت 
)افزاي��ش خود کارآمدی(، در نتيجه خود پندارة بدنی افزايش خواهد يافت. در تفس��ير 
نتايج مربوط به عدم وجود ارتباط بين خرده مقياس های س��المت و چربی بدن می توان 
اش��اره داشت که س��المت و چربی بدن تا اندازه ای تحت تأثير عوامل ديگری همچون 
عادت غذايی فرد، ش��کل بدن و ويژگی های جس��مانی فرد می باشد. سطح فعاليت فرد 
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نمی تواند به تنهايی توجيه کنندة وجود تفاوت يا عدم وجود تفاوت در خود پندارة بدنی 
گردد )کالمستن، 2006(.

 با اذعان به محدوديت اين تحقيق در تعيين سطح فعاليت بدنی از طريق روش های 
مطلوب تر )ضربان قلب، گام س��نج، کالری س��نجی، پرسش نامه های اس��تاندارد(، به نظر 
مي رس��د ش��ركت در فعاليت هاي بدني نقش مهمی در افزايش عزت نفس و نيز نگرش 
نس��بت به خويشتن داشته باش��د. ش��ركت در فعاليت هاي بدني موجب افزايش سطح 
توانايي ه��اي بدني و آمادگي بدني فرد می ش��ود و اين به نوبة خ��ود موجب تغيير نوع 
ارزيابي فرد از قابليت هاي خود مي گردد. همچنين براساس »مدل تمرينات بدني و عزت 
نفِس« پيشنهاد شده، ارزشيابي عيني از عملكرد بدني ممكن است با انجام تمرينات بدني 
افزايش پيدا كند. اين مورد منجر به افزايش پذيرش خود يا ارزش خود و خصوصيات 
خود صرف نظر از سطوح لياقت درك شده مي گردد. فاكس و كوربين نيز با گسترش »مدل 
تمرينات بدني و عزت نفس« نشان دادند که منابع كارآمدي مدل با شرايط آمادگي بدني 
فرد ارتباط قويتري دارد )سونس��تروم،1997(. همچنين سونس��تروم پيشنهاد كرد عوامل 
افزايش عزت نفس به دنبال انجام تمرينات بدني مي تواند مربوط به افزايش آمادگي بدني، 
مش��اهدة برآورد اهداف و درنتيجه احس��اس بهتري از وضعيت بدني و افزايش حس 
لياقت، بهبود رفتارهاي سالمتي چون خواب و تغذية مناسب و مواجه شدن با تجارب 
اجتماعي به دنبال فعاليت با ساير افراد، باشند. اين عوامل مي تواند به نوبة خود احساس 
رضايتمندي فرد نسبت به خود را بهبود بخشد )اسپيردوسو29 1993،(. اگر چه تحقيقات 
زيادی برای روشن کردن نقاط ابهام و به خصوص کاربردی اثر فعاليت های بدنی برارتقاء 
خود پندارة بدنی الزم است اما می توان در مجموع پيشنهاد کرد که به منظور فراهم کردن 
زمينة افزايش خود پندارة بدنی، امکانات بيشتری برای فعاليت بدنی هر دو جنس، به ويژه 

دانش آموزان دختر، ايجاد شود. 
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