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Aims Paying attention to mental and physical health is very important for all society sections, 
especially veterans. This study aimed to investigate the relationship between physical activity 
and self-esteem, body image concern, and veterans’ self-esteem.
Instruments & Methods In this descriptive study, the statistical sample consisted of 100 
male veterans who did not have any acute problems in physical and physical conditions and 
were selected by the available sampling method. The instruments used in this study included 
a demographic questionnaire, shark physical activity, body image concern, self-esteem, and 
physical self-worth. Data analysis was performed using the Pearson correlation coefficient 
and multiple regression analysis with simultaneous input of variables and SPSS 23 software.
Findings Physical activity had a positive relationship with self-esteem (r=0.442; p<0.01) 
and physical self-worth (r=0.532; p<0.01), and had a negative relationship with body image 
concern (r=-0.373; p<0.01). P). Only the physical self-worth variable (t=2.726; p<0.01) 
predicted the physical activity.
Conclusion There is a relationship between physical activity with self-esteem, physical self-
worth, and body image concern. the variable of physical self-worth has the ability to predict 
the variable of physical activity.
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 خصوص هب جامعه اقشار تمام برای جسمانی و روانی سالمت به توجه اهداف:

 بین ارتباط بررسی حاضر تحقیق از هدف است. فراوانی اهمیت دارای جانبازان

 انبازانج ارزشمندیخود و بدن تصویر از نگرانی نفس، عزت با بدنی فعالیت میزان

 بود.

 حاضر پژوهش آماری نمونه است. توصیفی نوع از حاضر پژوهش ها:روش و ابزار

 ظاهری و جسمانی یتوضع نظر از که دادند تشکیل مرد جانبازان از نفر ۱۰۰ را

 دند.ش انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به و نداشتند یحاد مشکل گونه هیچ

 فعالیت فردی، مشخصات نامهپرسش شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزار

 ود.ب جسمانی خودارزشمندی و نفس عزت بدن، تصویر از نگرانی شارکی، بدنی

 چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از استفاده با هاداده تحلیل

 شد. انجام SPSS 23 افزارنرم کمک با و متغیرها همزمان ورود روش با

 خودارزشمندی و )p>۰۱/۰ ؛r=۴۴۲/۰( نفس عزت با بدنی فعالیت ها:یافته

 ؛r=-۳۷۳/۰( بدنی تصویر از نگرانی با و مثبت رابطه )p>۰۱/۰ ؛r=۵۳۲/۰( جسمانی

۰۱/۰<p( جسمانی خودارزشمندی متغیر تنها .داشت منفی رابطه )۷۲۶/۲=t ؛

۰۱/۰<p(، داشترا  بدنی فعالیت متغیر بینیپیش توان.  

 یگرانو ن یجسمان یبا عزت نفس، خودارزشمند یبدن تیفعال نیب گیری:نتیجه

 ینیبشیتوان پ یجسمان یخودارزشمند ریبدن ارتباط وجود دارد و متغ ریاز تصو

 را دارد. یبدن تیفعال ریمتغ

 نجانبازا ارزشمندی، خود بدن، تصویر از نگرانی نفس، عزت بدنی، فعالیت ها:کلیدواژه

 

 ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ افت:یدر خیتار

 ۲۵/۰۲/۱۳۹۹ رش:یپذ خیتار
 ac.ir.samadih@yazd مسئول: سندهینو*
 

 مقدمه

 و عیاجتما شناختی،روان و جسمانی سالمت وضعیت به توجه

 یک تحقق برای الزم زمینه آوردنفراهم و جامعه هر در فرهنگی

 آتی هایسال برای جامعه آن سالمتی ضامن سالم و پویا زندگی

 خطر به متعددی عوامل تاثیر تحت افراد رفاه و سالمتی .]1[است

 ستا عواملی ترینشدهشناخته از یکی جنگ راستا این در افتد.می

 عوارض و ومیرمرگ سالمتی، کاهش باعث چیزی هر زا بیشتر که

 غیرجانباز شهروندان و جانبازان در مدتطوالتی روانی و جسمی

 از ناشی روانی و جسمانی اختالالت و هاجراحت .]2[شودمی

 بر عالوه و شودمی مشاهده جانبازان در وفور به جنگ، هایاسترس

 ردف زندگی مختلف هایجنبه بر نامطلوبی اتتاثیر  نگرانی، ایجاد

 همس به کدام هر روانی و جسمانی سالمت کهاین به نظر .]3[گذاردمی

 داشته بسزایی سهم جانبازان عمومی سالمت در توانندمی خود

 بین از رسد.می نظر به ضروری ابعاد این به پرداختن باشند،

 است، گرفته قرار بررسی مورد کمتر که شناختیروان متغیرهای

 سازه یک بدن تصویر است. (Body Image) "بدن تصویر" اصطالح

 هایادراکیخود شامل که است پیچیده و چندُبعدی شناختیروان

 و احساسات عقاید، تفکرات، شامل بازخوردهایی و بدن با مرتبط

 تناسب اندازه، از فرد ادراک بدنی تصویر حقیقت، در .]4[است رفتارها

 بدن واقعی اندازه و سایز با همواره که است بدن فرم زیبایی و

 حوین به هستند، مرتبط یکدیگر با عامل دو این اما ،یستن همسان

 نارضایتی بدنی توده شاخص نظر از نابهنجاری دارای افراد که

 نرمال بدنی توده شاخص با دافرا به نسبت خود بدن فرم از بیشتری

 کلیت و هویت از مهمی بخش ظاهر، که این به توجه با .]5[دارند

 ماعیاجت تعامالت برای دیگران که است اطالعاتی منبع اولین و فرد

 از لوبمط هایارزیابی داشتن بنابراین کنند،می استفاده آن از فرد با

  .]6[است مهم بدن

 از ینارضایت به منجر دیگران، توسط منفی ارزیابی از شدید نگرانی

 رد من ارزش آیا" اصلی السئو دو با را شخص و شده بدنی تصویر

 لقبو غیرقابل من ظاهر آیا است؟ من جسمانی ظاهر تاثیر زیر جهان

 به منجر نارضایتی این داومت .]7[کشدمی چالش به ؟"است

 عزت مفهوم .],8 9[دشومی )teemS Self( نفس عزت آمدنپایین

 محسوب خود مطالعات و نظریات در کلیدی و مهم مفاهیم از نفس

 شناسیروان در پژوهشی و نظری موضوعات ترینمهم از یکی و شده

 هاتوانمندی اساسی هایشاخص از یکی نفس عزت است. شخصیت

 واسطه عنوان به زندگی هایمهارت و بوده انسانی هر هایضعف و

 هاینیاز  از یکی عنوان هب نفس، عزت .است فرد در نفس عزت ارتقای

 رقرا تاثیر تحت را فردی هویت و توسعه رشد، که انسان اساسی

 فرادا به داخلی، عدبُ  است. خارجی و داخلی ابعاد دارای دهد،می

 با سازدمی قادر را افراد خارجی، عدبُ  و دهدمی را بودنخوب حس

 احساس پایین، نفس عزت با افراد کنند. رفتار نفس به اعتماد

 مشکالت ایجاد عثبا خود نوبه به مساله این که کنندمی حقارت

 اعثب نفس عزت شود.می لبیطجاه و تکبر دروغ، مانند روانی

 مقابل در را انسان ،اجتماعی اتطارتبا در و شده اجتماعی مشارکت

 مقابله هایشیوه و نموده حمایت جسمانی تالاختال و اضطراب

 روان سالمت سطح ارتقای موجب و بخشیده بهبود را افراد

 یک در اما دارد، وجود نفس عزت از متعددی تعاریف .]10[شودمی

 و است بوده فرد هر ارزش از کلی ارزیابی نفس عزت کلی نگرش

 اساسبر  آنها ارزشمندبودن و اهمیت توانایی، از افراد آگاهی یزانم

 رسدمی نظر به بنابراین .]11[شودمی محسوب گذشته تجربیات

 عزت که آنهايی با مقایسه در دارند، االییب نفس عزت که افرادی

 را ودخ بوده، برخوردار باالیی نفس به اعتماد از دارند، پایینی نفس

 هک کنندمی احساس و کرده برداشت باالتر عقالنی هایمهارت نظر از

 و قدر افراد که قدر هر بالعکس، هستند. ارزشمندتر و ترشایسته

 خویشتن به اعتماد نسبت همان به بدانند، را خود ارزش و منزلت
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 خواهند برخوردار باالتری نفس عزت از نهایت در و شده افزوده آنها

 مهم مصادیق از خویشتن به بهادادن و خود از قدردانی واقع در بود.

 نفس عزت گیریشکل موجب که است خودارزشمندی ریهنظ

 سازگاری مهم شاخص یک (Self-Worth) ارزشمندیخود شود.می

 و بررسی نتایج از ناشی و ]12[بوده اجتماعی کارکرد و شناختیروان

 به دارزشمندیخو .است شخصیت و خود ذهن، بین تعامل تحلیل

 اجتماعی مناسب کارکرد و شناختیروان سازگاری شاخص مثابه

 ذشتهگ خاطر به نفس، عزت که است ایحوزه کنندهبیان و شده تلقی

 راداف است ممکن نتیجه، در .دشومی تهدید نواقص و هایناتوانای و

 وقایع از هاییحوزه در منفی هایواکنش و تمایالت زیاد احتمال به

 و خودمختاری نظریه در شده انجام مطالعات .دهند نشان را آینده

 خود حرمت نوع که است داده نشان خود ارزش هایوابستگی نظریه

 فرادا رفتارهای از بهتری هکنندتبیین ،خود حرمت میزان به نسبت

 عمومی، سالمت سطح ارتقای وجبم خودارزشمندی .]13[ستا

 رفتار اصالح و افسردگی کاهش انگیزش، منبع تنظیمی،خود

 روزمره وقایع حوادث با مواجهه مناسب و درست چگونگی اجتماعی،

 یآموزش خانوادگی، فردی، زندگی مختلف سطوح در که بوده زندگی

 جسمانی خودارزشمندی .]12[کندمی نمایان را خود اثرات اجتماعی و

 ودخ به مربوط تحقیق ادبیات وارد تازگی به که مفاهیمی جمله از

 رد کمی تحقیقات ایران در و است شده جسمانی فعالیت و پنداره

 زا متأثر ارزشمندیخود که آنجایی از است. گرفته صورت مورد این

 الذ ،است ارتباط در افراد نفس عزت با و بوده بدنی هایفعالیت

 ریزیبرنامه در روابط این تبیین و اختشن که رسدمی نظر به چنین

 یبسزای اهمیت رفتاری علوم متخصصین و مسئولین گذاریهدف و

 جوامع در کنونی شرایط در ورزشی هایفعالیت انجام داشت. خواهد

 از که تاس شده پذیرفته ناپذیرانکار  ضرورتی صورت به دنیا مختلف

 .]14[زدسامی دور فرد از را خستگی و نموده پیشگیری افسردگی بروز

 با نیبد فعالیت که دارد وجود عمومی توافق نکته این بر بنابراین

 دنیب فعالیت خالصه طور به دارد. ارتباط روحی سالمت و تندرستی

 وزبر از حرکتی، هایمهارت توسعه و جسمانی آمادگی ایجاد بر عالوه

 .],15 16[کندمی پیشگیری روحی و جسمی هایبیماری از بسیاری

 هک است آن دهندهنشان زمینه، همین در مطالعات از بسیاری نتایج

 شد،با بیشتر بدنی فعالیت سطح و جسمانی آمادگی میزان چه هر

 زا فرد و بوده ترمثبت خودش هایتوانایی به نسبت فرد نگرش

 زمینه در کلی طور به .],17 18[است برخوردار باالتری نفس به اعتماد

 فسن عزت بدن، تصویر از انینگر  با جسمانی فعالیت و ورزش رابطه

 ضمتناق گرفته صورت تحقیقات نتایج جسمانی ارزشمندیخود و

 تفاوت خود هایشپژوه در [19]فلتز و گاراز هکحالی در است.

 نفس عزت زمینه در غیرورزشکار و ورزشکار گروه میان داریمعنی

داری بین تفاوت معنی ]20[اسدی و همکاران اما کردند، مشاهده

 ورزشکار گزارش نکردند. دانشجویان ورزشکار و غیرعزت نفس 

 و پسر روی که خود پژوهش در ]21[همکاران و میرحیدری همچنین

 رابطه نفس عزت و جسمانی ادگیآم بین ،اندداده انجام دختر

 ایهآسیب گفت توانمی خالصه طور به نکردند. مشاهده داریمعنی

 ار  جانبازان نفس عزت است ممکن جنگ از ناشی جسمانی و روانی

 را خودارزشمندی نهایت در و خود بدن از آنها تصویر و داده کاهش

  دهد. تغییر منفی طور به

 یبرا مهم منبع و فرد هویت از مهمی بخش ظاهر، کهاین به توجه با

 از خودارزشمندی و نفس عزت همچنین و بوده اجتماعی تعامالت

 باعث و بوده خود نظریه و مطالعات در کلیدی و مهم مفاهیم

 یزندگ از رضایت و کیفیت ناسازگاری، کاهش و اجتماعی سازگاری

 صورت مطالعات طبق موضوع، اهمیت علیرغم حال، این با د،شومی

 رفتهنگ صورت جانبازان روی خصوص این در پژوهشی تاکنون گرفته

 کمی هایبررسی که است این بیانگر نیز شدهذکر  هایپژوهش و

 پیامدهای به توجه با لذا است. گرفته انجام دیگر هاینمونه روی

 و جسمانی سالمت ارتقای و بدنی فعالیت تاثیر از اکیح مثبت

 یبدن فعالیت ارتباط بررسی حاضر پژوهش هدف آن، از ناشی روانی

 جسمانی ارزشمندیخود و نفس عزت بدن، تصویر از انینگر  با

 .بود جانبازان
  

 هاروش و ابزار

 روی ۱۳۹۸ سال در و است میدانی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 ۱۰۰ را پژوهش آماری نمونه شد. انجام یزد شهرستان مرد جانبازان

 یتعوض نظر از که دادند تشکیل دردسترس شیوه به جانبازان از نفر

تعداد نمونه  .نداشتند یحاد مشکل گونه هیچ ظاهری و جسمانی

گرفتن اندازه اثر با درنظر  G*Power 3افزار آماری با استفاده از نرم

 .، محاسبه شد۹۳/۰ماری آو توان  ۰۵/۰، خطای نوع اول ۳/۰

 پزشکی،روان داروهای مصرف عدم شامل پژوهش به ورود معیارهای

 خروج معیارهای و جسمانی ناتوانی عدم ذهنی، ماندگیعقب عدم

 .بود همکاری ادامه به تمایل عدم پژوهش از

  بود: زیر موارد شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزار

 و بوده ساختهمحقق نامهپرسش این فردی: مشخصات نامهپرسش

 شد داده قرار هاآزمودنی اختیار در کلی اطالعات آوریجمع منظوربه

 عهمراج سابقه تحصیالت، سطح جانبازی، درصد سن، نام، شامل که

 مشکالت بیماری، داشتن شده،مصرف داروی نام و پزشکروان به

 .بود غیره و جسمانی

 Body Image Concern) بدن تصویر از نگرانی نامهپرسش
Inventory; BICI): که است ماده ۱۹ شامل نامهپرسش این 

 این است. دهش طراحی ۲۰۰۵ سال در ]22[همکاران و لتونتیل توسط

 ظاهر زا نارضایتی عدبُ  دو در را بدنی تصویر از نارضایتی نامهپرسش

 نهاآ پژوهش نتایج کند.می گیریاندازه اجتماعی عملکرد در تداخل و

 آلفای روش به نامهپرسش این اعتماد قابلیت که دهدمی نشان

 نشان کهاست  %۷۳ تا ۳۲ بین کل ماده همبستگی و %۹۳ کرونباخ

 اییرو ضریب همچنین است. نامهپرسش این مطلوب سازه درستی از

 ارشگز  خود مقیاس با همبستگی محاسبه طریق از نامهپرسش این

 روایی و پایایی نیز ایران در است. شده گزارش %۸۳ برابر اختالل

 %۸۷ و ۷۳ ترتیب به ]23[غفاری و نژادبساک توسط نامهپرسش این

  است. شده گزارش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــ یدر یح اسری ۱۳۶

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱۲دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

 ۱۰ مقیاس از س،نف عزت سنجش برای نفس: عزت نامهپرسش

 ناختهش کامال مقیاس این شد. استفاده روزنبرگ نفس عزت والیئس

 و است شده ساخته ۱۹۸۷ سال در روزنبرگ توسط استاندارد و شده

 مخالفم) کامالتا  موافقم (کامال ۰-۳ از لیکرت ایدرجه۴ طیف در

 منفی گویه ۵ و مثبت گویه ۵ دارای مقیاس شود.می گذارینمره

 هاینمره و مثبت هایگویه هاینمره جمع حاصل که است

 مشخص را فرد نفس عزت میزان منفی، هایگویه شدهمعکوس

 مختلف مطالعات در ایرانی فرهنگ در مقیاس این روایی کند.می

 روش به مختلف هایپژوهش در نیز آن پایایی است. شده تایید

 شده گزارش %۸۸ تا ۷۷ آلفا روش به و %۸۸ تا ۸۲ از بازآزمایی

 .],24 25[است

 Body Appreciation) جسمانی خودارزشمندی مقیاس
Scale; BAS): و آوالوس توسط ۲۰۰۵ سال در مقیاس این 

 مثبت جسمانی تصویر گیریاندازه آن هدف و شد ساختههمکاران 

 والئس هر و بوده والئس ۱۳ شامل نامهپرسش این بود. هاآزمودنی بین

 .است همیشه) و اغلب اوقات، برخی ،ندرت به (هرگز، گزینه ۵ شامل

 توسط که ایمطالعه در .است ۶۵ و ۱۳ ترتیب به نمره حداکثر و اقلحد

 و ۹۰/۰ زنان برای کرونباخ آلفای نمره شد، انجام همکاران و سوامی

 مناسبی مقیاس BAS داد نشان که آمده دسته ب ۸۵/۰ن مردا برای

 ،همکاران و یوسفی و است جسمانی خودارزشمندی گیریاندازه برای

 .]26[اندکرده گزارش مطلوب را نامهپرسش پایایی و روایی

 این :(Sharkey) شارکی بدنی فعالیت میزان نامهپرسش

 والئس ۵ شامل و بوده بدنی فعالیت میزان ارزیابی برای نامهپرسش

 ست.ا شده تدوین و تهیه لیکرت طیف براساس که است ایگزینه۵

 برای گیرد.می تعلق ۵ حداکثر و یک امتیاز حداقل والئس هر به

 تکتک امتیازات مجموع نامه،پرسش کلی امتیاز آوردندستبه

 نامه،پرسش این امتیاز نمایند.می محاسبه هم با را واالتئس

 روایی همکاران و محمدیگل .]27[داشت خواهد ۲۵ تا ۵ از ایدامنه

 روش از استفاده با را نامهپرسش پايايی و تایید را نامهپرسش

 .]28[آوردند دستبه ۷۸/۰ كرونباخ آلفای محاسبه

 ورام و شهید بنیاد با الزم هایهماهنگی ابتدا تحقیق، انجام برای

 از قبل همچنین گرفت. صورت یزد شهرستان مربیان و جانبازان

 در سوگیری هرگونه از جلوگیری منظورها بهنامهپرسش کردنر پُ 

 متغیرهای و اهداف مورد در مقدماتی توضیحات ضمن پژوهش،

و  خودداری یکدیگر با مشورت از تا شد خواسته آنها از پژوهش

 منعکس هانامهپرسش کردناحساسات واقعی خود را هنگام ُپر 

 رازداری همچنین و رضایت با توأم موافقت جلب عالوه، به نمایند.

 رعایت اخالقی نکات عنوان به پاسخگویان ضروری اطالعات مورد در

  شد.

 برای و رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر ،متغیرها رابطه یبررس منظوربه

 نویرگرس لیتحل از بدنی فعالیت متغیر بینیپیش تعیین

با کمک ها استفاده شد. دادهبا روش ورود همزمان  چندمتغیره

 .ندشد تجزیه و تحلیل SPSS 23افزار نرم

 

 هایافته

 تصویر از نگرانی، ۰۶/۸±۰۳/۲ نفس عزت هایمتغیر  راتنم انگينمی

و  ۴۶/۴۸±۶۵/۱۲ جسمانی خودارزشمندی، ۵۰/۳۶±۷۰/۱۴ بدنی

  .بود ۷۰/۲۰±۳۵/۴ جانبازان بدنی فعالیت

 رمتغی بین همچنینو  جانبازان بدنی فعالیت و نفس عزت بین

 مثبت رابطه جانبازان بدنی فعالیت و جسمانی خودارزشمندی

 و نیبد تصویر از نگرانی متغیر بین همچنین .داشت وجود دارمعنی

  ).۱جدول ( دارد وجود دارمعنی منفی رابطه جانباز بدنی فعالیت

 .بود 2R=۳۳۳/۰ برابر بینپیش متغیرهای برای تعیین ضریب مقدار

 از %۳/۳۳ حدود بینپیش متغیرهای مجموع که معنی بدین

 این ورود از حاصل F و کردند بینیپیش را بدنی فعالیت واریانس

 تحلیل برای رو این از .بود دارمعنی ۰۱/۰ سطح در )۶۶/۷( متغیرها

 سطح همراه به بینپیش متغیرهای رگرسیون ضرایب ،تردقیق

 بینپیش متغیر ۳ بین از .شد هارای ۲ جدول در یک هر داریمعنی

 عالیتف متغیر بینیپیش توان جسمانی، خودارزشمندی متغیر تنها

 صورت به انجانباز  جسمانی خودارزشمندی لذا ؛داشت را بدنی

 .کرد بینیپیش را آنها بدنی فعالیت ،مثبت

  
 )p>۰۱/۰ضرایب همبستگی بین متغیرها ( )۱جدول 

 ٤ ٣ ٢ ١ متغیر

    ۱ نفس . عزت١
   ۱ -٥٠٢/٠ بدنی تصویر از . نگرانی٢

  ۱ -۵۶۵/۰ ۴۵۸/۰ . خودارزشمندی جسمانی٣
 ١ ۵۳۲/۰ -۳۷۳/۰ ۴۴۲/۰ . فعالیت بدنی ٤

 

عالیت بینی متغیر فبه منظور پیشمتغیره نتایج تحلیل رگرسیون چند )۲جدول 

 )R=۵۷۷/۰( بدنی

p t β B بینپیش متغیرهای  

۰۹۳/۰  ۷۱/۱  ۲۴۶/۰  ۵۲۷/۰  عزت نفس 

۹۱۶/۰  ۱۰۷/۰-  ۱۷۰/۰-  ۰۰۵/۰-  نگرانی از تصویر بدنی 

۰۰۹/۰  ۷۲۶/۲  ۴۱۰/۰  ۱۴۱/۰  خودارزشمندی جسمانی 

 
 بحث

 افرادی برای روانی و جسمی مشکالت بروز جنگی، هر عوارض از

 د.انبوده حاضر جنگ در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که است

 اما شود،می عضو نقص بروز به منجر جسمی مشکالت معموالً 

 گیرگریبان جنگ از پس حتی هامدت تا روانی هایآسیب

 انجام که دهدمی نشان پژوهشی شواهد .]29[شودمی دیدگانآسیب

 با .]30-32[شودمی روانی فاکتورهای بهبود به منجر بدنی فعالیت

 فعالیت ارتباط هدف با حاضر پژوهش موضوع، اهمیت به توجه

 مانیجس خودارزشمندی و نفس عزت بدن، تصویر از نگرانی با بدنی

 اب بدنی فعالیت که بود این پژوهش هاییافته از یکی شد. انجام

 اب که معنا این به ،داشت معکوس ایرابطه بدن تصویر از نگرانی

 این کند.می پیدا کاهش بدن تصویر از نگرانی بدنی فعالیت افزایش
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 دادند نشان که ]33[همکاران و سربازی حسینی هاییافته با نتایج

 نانز  بدن تصویر مورد در نگرش مقاومتی) (تمرینات بدنی فعالیت

 نشان که ]34[همکاران و وهانگ همچنین و کندمی ترمثبت را الغر

 در ارد،د نوجوانان بدنی تصویر روی مثبت تاثیر بدنی فعالیت دادند

 هاینمونه روی ذکرشده هایپژوهش چه اگر دارد. قرار راستا یک

 که کرد عنوان توانمی حاضر پژوهش در اما است، شده انجام دیگر

 اتاشتراک کنند،می پیدا حضور ورزشی هایمحیط در وقتی جانبازان

 در دارد، وجود آنها بین روانی و جسمی هایویژگی جمله از زیادی

 شده شتربی آنها نفس به اعتماد و خودپذیری بدنی فعالیت با نتیجه

 بارتی،ع به کنند.می پیدا خود بدن از ترمثبت درک و نگرش احتماالً  و

 اراییک افزایش و عضالنی بهتر توازن ایجاد با بدنی فعالیت و ورزش

 اثر در که کفایتیبی احساس و نفس به اعتماد عدم از افراد بدنی

 توازن عدم و چربی افزایش نتیجه در و عضالنی تحرکیبی و کاریکم

 و کرده جلوگیری شود،می ایجاد آنها در نامناسب بدنی ترکیب و

  .]1[شودمی آنها بدنی تصویر بهبود موجب

 و بدنی فعالیت بین که بود این پژوهش هاییافته از دیگر یکی

 هک معنی بدین ،داشت وجود داریمعنی ارتباط جانبازان نفس عزت

 نای شود.می آنها نفس عزت افزایش به منجر بدنی فعالیت انجام

 اسدی هایپژوهش با اما است، همسو  ]19[فلتز و گاراز نتایج با یافته

 است. تناقض در ]21[همکاران و میرحیدری قدس و  [20]و همکاران

 و اقتصادی-اجتماعی عواملبه  توانمی نتایج ناهمسانی دالیل از

 غیره و بدنی فعالیت و تمرین شرایط منطقه، هر خاص فرهنگی

 رد تفاوت از ناشی تواندمی تناقض این دالیل دیگر از نمود. اشاره

 این کنندگانشرکت زیرا باشد؛ پژوهش هایآزمودنی هایویژگی

 ایهآسیب شد، اشاره ترپیش که طور همان بودند، جانبازان پژوهش

 نیز جنگ از پس هامدت حتی جنگ از حاصل روانی و جسمی

 هایفعالیت در شرکت رسدمی نظر به که شودمی آنها گیرگریبان

 االنهمس با مقایسه و ارتباط خودارزیابی، فرصت ایجاد باعث ورزشی

 هب کند.می کمک آنها نفس عزت رشد به خود نوبه به که همگنان و

 و خودارزیابی ارتقای باعث بدنی هایفعالیت در شرکت عبارتی

 و رهخودپندا به خود نوبه به که شودمی همساالن با بیشتر ارتباط

 ایشافز  باعث و نموده بیشتری کمک خود از بینانهخودواقع پذیرش

 کرد عنوان توانمی همچنین .]1[دشومی بدنی ابعاد از مندیرضایت

 هاآن در سالمتی احساس آورند، روی منظم ورزش به جانبازان اگر که

 ترپتیخوش و ترالیق که رسندمی اعتقاد این به و شودمی بیشتر

 بازیجان از ناشی عوارض و خود بینانهواقع پذیرش به منجر و هستند

 آنها نفس عزت افزایش باعث امر همین احتماالً  و شودمی آنها

  د.شومی

 و بدنی فعالیت بینکه  داد نشان حاضر پژوهش نتایج همچنین

 معنی بدین ،داشت وجود داریمعنی ارتباط جسمانی خودارزشمندی

 به .دارد جسمانی خودارزشمندی بر مثبت تاثیر بدنی فعالیت که

 تغیرم تنها ،بینپیش متغیر سه بین از که داد نشان نتایج عالوه

 را بدنی فعالیت متغیر بینیپیش توان جسمانی، خودارزشمندی

 تحقیقات که است نکته این گویای پژوهش شواهد بررسی دارد.

 ینا با شده انجام جسمانی خودارزشمندی و بدنی فعالیت روی کمی

 نشان که ]35[همکاران و طبیعی هایپژوهش نتایج با یافته این حال

 رتباطا پسر دانشجویان بدنی خودپنداره و بدنی فعالیت بین دادند

 نتایج با هایافته عالوه به است. همسو دارد، وجود داریمعنی

 ردهک گزارش باالتر را دختر دانشجویان بدنی خودپنداره که ]36[آسکی

 را نوجوانان بدنی خودپنداره که ]37[همکاران و بقائیان همچنین و

 نقش اهمیت به توجه دارد. قرار راستا یک در دادند، گزارش باالتر

 در که جسمانی و روانی فاکتورهای در جسمانی آمادگی و ورزش

 به توجه با همچنین و است شده اشاره آن به مختلف تحقیقات

 االب تحقیقات در که بدنی خودپنداره روی بدنی فعالیت ویژه نقش

 و هامیدان در وقتی جانبازان که کرد عنوان توانمی شد، ذکر

 جسمانی هایوضعیت با را خود همگنان ورزشی هایتورنمنت

 تمرین به نشاط و شور با چگونه که کنندمی مشاهده مختلف

 فس،ن به اعتماد احتماالً  کنند،می کسب موفقیت حتی و پردازندمی

 پیدا بهبود آنها جسمانی خودارزشمندی و خود حرمت خودپذیری

 راتبیم سلسله مدل به یافته این تبیین در توانمی همچنین کند.می

 هاستفاد با و مدل این براساس مارش نمود. اشاره شاولسون و مارش

 دارهخودپن که داد نشان خوبی به بدنی خودتوصیفی نامهپرسش از

 یاقتل سالمتی، جسمانی، آمادگی به مربوط عوامل از ترکیبی بدنی،

 ندگانهچ ابعاد بین باالیی ارتباط و است بدنی ظاهر و ترکیب ورزشی،

 .]38[دارد وجود جسمانی آمادگی اجزای و بدنی خودپنداره

 کودکان، برای ورزش و بدنی فعالیت مثبت اثرات کلی طور به

 و روانی مختلف هایزمینه در سالمندان حتی و جوانان نوجوانان،

 باعث ورزشی هایفعالیت در شرکت و است شده تایید جسمانی

 جسمانی هایقابلیت تقویت طریق از این و شده خودارزشی ارتقای

 زتع افزایش باعث این و آیدمی وجوده ب فرد بدن از مطلوب تصور و

 هایفعالیت در که افرادی د.شومی بدنی ابعاد از رضایتمندی و نفس

 زا تریمثبت احساس و نفس به اعتماد کنند،می شرکت ورزشی

 مهم کارکردهای از یکی واقع در و دارند جسمانی هایشایستگی

 عهجام افراد جسمانی و روانی شخصیت تحول و رشد به کمک ورزش

 تمسئولی رشد به دستیابی تسهیل و جمعی معاشرت تحکیم و

 اطالعات تواندمی حاضر پژوهش نتایج .]1[است اجتماعی و فردی

 هایریزیبرنامه تا کند فراهم ذیربط مسولین برای را ارزشمندی

 بدنی هایفعالیت در محترم جانبازان فعال حضوربرای  را مناسب

 کاهش و جسمانی خودارزشمندی و نفس عزت ارتقای منظوربه

 نمایند. فراهم بدنی تصویر از نگرانی متغیر

 انگیزشی عوامل مانند گریعوامل مداخله پژوهش، این در
 پژوهش محل شهرستان در فرهنگی و بافتی عوامل دهندگان،پاسخ

 نتیجه پژوهش بر ها،نمونه تعداد و شهرستان یک در آن اجرای و
 محدودیت مانند هاییمحدودیت بهاست. نظر  بوده تاثیرگذار

 هایافته پذیریتعمیم عدم و دسترس) در گیریگیری (نمونهنمونه
 که شودمی کشور، پیشنهاد مناطق سایر و های قومیگروه به

 شود. انجام دیگر آماری جامعه و جغرافیایی محدوده با پژوهشی

کم در این زمینه در بین  پژوهشی سابقه به توجه همچنین با
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 کنترل عالوه بر ،آتی مطالعات درتا شود می پیشنهاد جانبازان کشور،
فعالیت  با روانی مرتبط عوامل سایر و زمینه این در هامحدودیت این

که با این در نهایت صورت گیرد. مطالعات بیشتری جانبازان بدنی

توجه به اهمیت فعالیت بدنی به عنوان عاملی اثرگذار بر متغیرهای 

 مطالعه حاضر، از به دست آمده نتایج شناختی و براساسروان
اران امر ورزش جانبازان، ذتا سیاستگ شودمی پیشنهاد

حضور فعال جانبازان محترم در  برایهای مناسب را ریزیبرنامه

نفس و خودارزشمندی  منظور ارتقای عزت های بدنی بهفعالیت

 هم نمایند.جسمانی و کاهش متغیر نگرانی از تصویر بدنی فرا
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