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 چکیده
جسمانی بود.  ۀپندارسطح فعالیت جسمانی و خود ینب دینیگیری ای جهتنقش واسطه، تعیین پژوهشهدف از انجام این 

ساله شهرستان اردکان  81 -81پسر آموزان تمام دانش شاملبود،  همبستگی نوع از توصیفی که پژوهشاین آماری  ةجامع
نی و ها نشان داد بین سطح فعالیت جسما. یافتهای انتخاب شدگیری خوشهبه روش نمونهاز این جامعه نفر  801 تعداد. ودب

نقش  دینیگیری جهت مشخص شدمدل معادالت ساختاری بر اساس وجود دارد.  معنادارمثبت و  ةجسمانی رابط ۀخودپندار
 رۀکند. با توجه به ارتباط بین فعالیت جسمانی و خودپندانمی جسمانی ایفا ۀای بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندارواسطه

 .استمراه متغیرهایی چون سن و جنسیت ضروری به هدینی گیری جسمانی، تعیین نقش جهت
 

 ، نوجوانیدینیگیری ، جهتجسمانیسطح فعالیت جسمانی، خودتوصیفی  :هاکلیدواژه
 

Mediating Role of Religious Orientation between Physical Activity Level 

and Physical Self-Concept in Boys with 15-18 Years Old 
 

Fatemeh Haidari, Farhad Ghadiri, and Abbas Bahram 
 

Abstract 

The aim of this research was to determine the intermediate role of religious orientation 

between physical activity level and physical self-concept. The population of this research, 

which had a descriptive correlational method, included all 15-18 years old boy students in the 

city of Ardakan. From this population, 102 people were selected by cluster sampling method. 

Results showed that there is a significant positive relationship between physical activity level 

and physical self-concept.  According to the structural equation modelling, it had been 

showed that religious orientation does not play a mediating role between the level of physical 

activity and physical self-concept. With regard to the relationship between physical activity 

and physical self-concept, determination of the role of religious orientation with variables 

such as age and gender is necessary. 
 

Keywords: Level of Physical Activity, Physical Self-Description, Religious Orientation, 

Adolescent.         
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 مقدمه 
شناختی خاص خود را سنی، نیازهای روان ۀهر دور

دوره دارد و برخی نیازها، از اهمیت بیشتری در آن 
یا سرکوب هر یک از  . تقویتهستند برخوردار

تواند بر سالمت عمومی شناختی میمتغیرهای روان
ثیر متفاوتی داشته باشد. البته تغییر در حاالت أفرد ت

بر و  بودهیرات جسمانی همسو روانی فرد با تغی
(، تغییرات شناختی از 8791) 8نظر پیاژه اساس

ای ، دورهنوجوانی ۀدور. نیستتغییرات جسمانی مجزا 
 81یا  80سن باشد که از زندگی انسان میاز مهم 

سالگی ختم  81تا سن  حداقلو  سالگی شروع
ای در رشد و تغییرات ویژه نوجوانی ۀدر دور. گرددمی

مالینا، بوچارد و )د دهرخ می و پسران تراندخنمو 
 (. 1002، 1باراور

، روانی، جسمانیسالمتی انسان ابعاد مختلفی اعم از 
. یکی از موضوعات مهمی عاطفی و اجتماعی دارد

 3نفس شود، عزتسالمت روانی مطرح می ۀکه دربار
نوجوانی،  ۀدورپنداره در بوده و رشد خود 2و خودپنداره

 باشد.می هاترین دورهییکی از بحران
خودپنداره به چگونگی نگریستن فرد به خود بدون 

زودگذر با  ةداشتن قضاوت شخصی یا هر گونه مقایس
گاالهو، اُزمون و گودوی، شود )افراد دیگر گفته می

( 8777) 1براساس نظر واینبرگ و گولد (.1081
ری به عناصنبوده و کلی  مفهومتنها یک  ،خودپنداره
قابل  1و جسمانی 9تحصیلی، 1اجتماعی ۀدپندارمانند خو

(. 1081 ،گاالهو، اُزمون و گودوی)است تفکیک 
مورد  جسمانی یا ادراک واحساس فرد در ۀخودپندار

یک  به عنوانها و ظاهرجسمانی خودش توانایی

                                                           
1. Piaget  

2. Malina, Bouchard & Bar-Or 

3. Self- Esteem  

4. Self- Concept  

5. Weinberg & Gould 

6. Social Self-Concept 
7. Academic Self-Concept   

8. Physical Self-Concept 

نوجوانی شناسایی ۀ دور شاخص سالمتی مناسب در
 ۀرداشتن مفهوم خودپندا (.8771، 7گرکولی) شده است

ضروری برای عملکرد  یمنبع، جسمانی مثبت
عوامل  ثیرأکه تحت ت اجتماعی و فردی مناسب است

کروکر و ) جمله سطح فعالیت جسمانی مختلفی از
فرستور، ؛ کروکر، سابیستن، 1003، 80همکاران
هی وود و  ؛1001، 88و دونف  ، کوالسکیکوالسکی

هرگونه حرکت و گیرد. قرار می( 7100، 81گتچل
که توسط انقباضات عضالت اسکلتی  جسمانیفعالیت 

این فعالیت، میزان  ةپذیرد و به واسطصورت می بدن
سطح  ،یابدآن افزایش می ةمصرف انرژی از سطح پای

توصیفی فرهنگ ) شودفعالیت جسمانی نامیده می
  (.1081، 83شناسی آمریکاانجمن روان

شناختی درمورد شرکت یک مدل روان 8791درسال 
ارائه شد  82رومسانستاز جانب جسمانی های یتدر فعال

ی ارزشیابی ابه معن جسمانیکه هدف آن برآورد 
و جسمانی های شخصی از شمار زیادی از مهارت

در این مدل پیشنهاد شده است لیاقت  .ورزشی بود
 شده به عنوان پل ارتباطی بین تمرین درک جسمانی
، 81فاکس) کندو عزت نفس درونی عمل می جسمانی

نستروم و مورگان در اس 8717درسال  (. 8779
جستجوی پاسخ چگونگی افزایش عزت نفس از 

، مدلی را با نام مدل جسمانیهای طریق فعالیت
. در این ارائه نمودندو عزت نفس جسمانی تمرینات 

درک شده و پذیرش جسمانی قت د لیامدل به دو بعُ
گیری رسد به عنوان مبانی شکلمی خود که به نظر

باشند، پرداخته شده  پسند عزت نفس مطلوب و مورد

                                                           
9. Cloninger 

10. Croker et al. 

11. Crocker, Sabiston, Forrestor, Kowalski, 

Kowalski, & Donough 

12. Haywood & Getchell 

13. American Psychological Association   
14. Sonstroem 

15. Fox 
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 ادراکیخ خودرُ نیم( 8717) 8کس و کوربینااست. اما ف
و عزت نفس را بیشتر جسمانی ، تمرینات 1جسمانی

های پژوهشهمچنین  (.8779فاکس، ) گسترش دادند
، ادواردز و نیکوبو ادواردز، (،1001)صادقیان 

و  (1081)2اهاملوهوژینسکا و آبر (، 1001)3پاالوار
(، 1082) 1، نیواال، مارتینز و تورپینگراسوز -گراو

 ۀبین فعالیت جسمانی و خودپندار معنادار ارتباط
ین است ا مطالعات حاکی از. اندهنشان دادجسمانی را 

 تواند بر سطح شادی ومیجسمانی ورزش و فعالیت 
با افزایش سطوح تاثیرگذار باشد و از زندگی  تلذ

و  تذسروتونین، عاملی مهم در ایجاد ل هورمونی چون
. لذا هر یک از متغیرهای استسالمتی ناشی از آن 

خود با سطح فعالیت  ةتواند به نوبشناختی میروان
هایی ورزشی، در تعامل باشد. خودپنداره از جمله سازه

است که با سطوح فعالیت جسمانی و ورزش مرتبط 
(. 1082تورپین،  ، نیواال، مارتینز وگراسوز -گراواست )

خودپنداره،  رشدنوجوانی، از نظر  ۀدوربا توجه به اینکه 
و های زندگی است ترین دورهیکی از بحرانی

ترین عوامل رشد شخصیت سالم سیاسا خودپنداره از
زمون و ا  گاالهو، ) استنوجوانان  در کودکان و

 (. 1081گودوی، 
بین مثبت ارتباط  مختلف مطالعاتهر چند در 

تأیید شده جسمانی  ۀیت جسمانی و خودپندارفعال
ادواردز، نیکوبو، ادواردز و ؛ 1001صادقیان، ) است

؛ 1081، لوهوژینسکا و آبراهام؛ 1001پاالوار،  
، اما (1082نیواال، مارتینز و تورپین،  ،گراسوز -گراو

دهد ارتباط  میمکمل این حوزه نشان  هایپژوهش
مل توسط عوا وده ومستقیم نبمیان این دو متغیر 

، وضعیت بالیدگی و وضعیت نظیر جنس یدیگر
گریفین و ) شودگری میواسطه اجتماعی-اقتصادی

                                                           
1. Fox & Corbin 

2.  Physical Self-Perception Profile 

3. Edwards, Ngcobo, Edwards, & Palavar 
4. Luszczynska & Abraham 

5. Grao- Cruces, Nuviala, Martinez, Turpin 

 ؛1007 ،9، نیون، فاکنر و هنرتتینولز ؛1009 ،1کربی
؛ 1081 لوهوژینسکا و آبراهام، ؛1080عبدالملکی، 

 .(1082نیواال، مارتینز و تورپین، ، گراسوز -وگرا
-دین و جهت متغیری، الاحتمگرهای یکی از واسطه

که در دوران نوجوانی در حال  است گیری دینی
مستقیم و یا غیرمستقیم  بوده و نقشرشد و توسعه 

اغلب حوزه های سالمت و تندرستی به تأیید در آن 
 .(1081، 1)بالژک و بستاده است یرس

 نهادهایی ترینمهم و تریناساسی از یکی دین
 طوری است، به دیده خود به بشری ةجامع که است

 و نکرده زیست پدیده این از خارج بشر گاههیچ که
جهان را در  ۀدین چهرنکشیده است. بر آن از دامن

کند و طرز تلقی او را از خود، نظر فرد دگرگون می
 آلپورت) دهدقت و رویدادهای پیرامون تغییر میخل

های احتمالی یکی از همبسته(. 8719، 7و روس
 دینیگیری نگرش و جهت ،جسمانی ۀپندارخود

نگرش به امور ماورائی همان  از آن نیز منظوراست. 
است که احراز و تقویت آن یگانگی، ثبات، استمرار 

یاوری، شود )و پایداری فرد را در جامعه موجب می
آدمی با دین و پایبندی به  ةنوعی، رابط و (1001

 .(1080،شرفی) فرامین دینی را منعکس می کند
مبنای خود  مطالعة(، در 1081) ستابالژک و ب

نظری مناسبی را برای ارتباط بین خودپنداره و 
. نداز دومسیر مشخص نمود دینیگیری جهت

 اافراد ب دینشواهد محکمی وجود دارد که 
ز طرف ا. مرتبط استشناختی ذهنی بهزیستی روان

به یژگی روان شناختی وضوح خودپنداره دیگر، و
رک شده از زندگی و دیگر با معنی دنیز  عزت نفس

 نتایج روانی و ذهنی مثبت مرتبط است. 

                                                           
6. Griffin & Kirby 

7. Knowles, Niven, Fawkner & Henretty 
8. Błażek & Besta 

9. Allport & Ross 
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گر یا معتقد است فاکتورهای مداخله ،(1002) 8جونز
تری تا بصورت دقیق کندای به ما کمک میواسطه

 بر زندگی افراد را درک کنیم دیننحوه تأثیر 
(. لذا بررسی تعامل بین وضوح 1083، 1اولمن)

نیز از دیدگاه و  دینیی هاگیریخودپنداره و جهت
ای بررسی گردیده است، مسیر متغیرهای واسطه

شود. شناختی نامیده میای که بهزیستی روانواسطه
شناختی، و مسیر دوم خودپنداره و بهزیستی روان

نتایج نشان داد  شناختی است.و بهزیستی رواندین 
و بهزیستی دینی گیری بین جهترابطة مثبت که 

المت روانی، عزت نفس و معنی در روانشناختی، س
 . زندگی وجود دارد

اهداف تربیتی اسالم را به دو قسمت اهداف غایی و 
ای را در ای معرفی و اهداف واسطهاهداف واسطه

چهار مقولة رابطة انسان با خداوند، با خود، با 
دیگران و با طبیعت بررسی کرده است. استاد شهید 

الیم اسالم را که بندی مشهور از تعمطهری، طبقه
مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان اسالمی است، 
در تبیین شرایع دینی اسالم پذیرفته و مورد استفاده 
قرار داده است. اصول عقاید، اخالقیات و احکام، سه 
بخش اساسی تعالیم اسالمی است که به عقیدۀ 
ایشان به همة جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی 

، عقلی یا عاطفی و فردی روانیسمی یا و اٌخروی، ج
)خدایاری فرد، یا اجتماعی توجه کرده است 

 (.1007سماواتی، اکبری، 
دین به میزان بسیار قابل  معتقد است 3یونگ

شناختی دارد. یکی از تعابیر ای جنبه روانمالحظه
گوید خویشتن است. یونگ میکلیدی دیدگاه یونگ 

ارتباط معنوی  دلیل عدمه روان نژادی عصر ما ب
 .(1088 ،2یونگ، جاف، وینستون و وینستون) است

                                                           
1. Jonz 

2. Ullman 
3. Jung 

4. Jung, Jaffe, Winston & Winston 

ه نشان دادخوبی  یک پژوهش بهدر  از طرف دیگر
گیری خودپنداره و جهتهای مقیاس شده است که

هدفمند زندگی  شکل مشترک با درونی به دینی
به  را دین عاملباط داشته و به استناد این یافته، ارت

رابطه با خودپنداره و  در قوی گرعنوان یک واسطه
هر عامل مرتبط با زندگی هدفمند معرفی نمود 

 (. 1081، بالژک و بستا)
گیری میان جهت ةمختلف رابطهای پژوهشدر 

و تندرستی به خوبی تأیید شده به شکلی که  دینی
سازمان بهداشت جهانی از معنویت به عنوان یکی 

اش بر اساس نظر ر است.از ابعاد تندرستی نام برده 
برای پرورش و سالمتی انسان از  دین (،8183)

اولویت بسیار باالیی برخوردار بوده و در سالمتی به 
دزاتر، عنوان یک عامل اصلی عمل می کند )

زیادی های پژوهش(. 1001 ،1باتسوئننس، هاتس
(، آقاپور و 1001پور )کجباف و رئیس از جمله
 فیروزی، امینی، اصغری و مقیمی(، 1088مصری )

سالمت با  دین اندنشان داده(، 1083)دهکردی 
ای روان ارتباط دارد. مطالعاتی نیز نقش واسطه

در حوزه سالمت را بررسی  دینیگیری جهت
منی قلعه ؤرضایی، ناجی اصفهانی، م) اندکرده

( 1083) 1اُکو جونا و(. 1081قاسمی، امین الرعایا، 
دین اند که ورزش و نشان داده پژوهشی درنیز 

 .دریک راستا هستند
انجام  متفاوتیهای پژوهش دینیگیری در زمینه جهت

در  (1083) 9مرریلو  به عنوان مثال، هونتر. شده است
ای از افراد مسن با فعالیت ای بر روی نمونهمطالعه

 دینیگیری ای بین جهتهیچ رابطه جسمانی دریافتند
همچنین بدری . وجود نداردو سالمت خودباورانه 

اثر مستقیم که  دریافت( 1081)و فرید ری گرگ
مت روانی، جسمی و درونی بر سال دینیگیری جهت

                                                           
5. Dezutter, Soenens  & Hutsebaut 
6. Jona &  Okou 

7. Hunter & Merrill 
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اما اثر غیر مستقیم  باشدنمی معنوی معنادار
درونی از طریق ارزیابی اولیه  دینیگیری جهت
ها بر سالمت روانی، معنوی و برانگیز موقعیتچالش

پژوهشی با  در (1082اندیک ). است معنادارجسمی 
اساس ا برریان بینی سالمت روان دانشجوهدف پیش

نشان  دینیگیری تیپ شخصیتی، منبع کنترل و جهت
های متغیرهای پیش داد در بررسی اولویت

ی سالمت روان، در گام اول متغیر کنندهبینی
 است.  بیشترین پیش بینی را داشته دینیگیری جهت

( 1083) نژادهمچنین طوالبی، صمدی، مطهری
مثبت و  اسالمی اثرسبک زندگی یافت که در

معناداری بر عزت نفس و خودکارآمدی دارد، عزت 
بر  معنادارینفس و خودکارآمدی اثر مثبت و 

منی جاوید ؤ. شعاع کاظمی و مسازگاری اجتماعی دارد
 دینیگیری بین عزت نفس و جهتدریافتند  ،(1088)

وجود دارد؛ هم چنین مثبت و معناداری  ةرابط
جویان ورزشکار از رفتار جراتمندانه و عزت نفس دانش

 دینیبیشتری برخوردارند. ولی در متغیر جهت گیری 
بر اساس  .تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد

و دین  ۀانجام شده در حوز هایپژوهش نظر محققین
بیشتر  های پژوهشانجام و  بودهتندرستی بسیار کم 

ساخته شده اند از اهمیت  دینبا ابزاری که در ایران و 
مسئله این است که بسیار باالیی برخوردار است. 

ای بین ارتباط تواند نقش واسطهمی دینیگیری جهت
جسمانی بصورت  ۀسطح فعالیت جسمانی و خودپندار

 مستقیم داشته باشد؟
که شود مالحظه می موجودبا توجه به مبانی نظری 

 ۀپندارارتباط بین سطح فعالیت جسمانی و خود
و سالمت روان و نقش  دین، دینجسمانی، ورزش و 

در رابطه با خودپنداره و هدف مورد  دینای واسطه

 مطالعاتشکاف اصلی در  بررسی قرار گرفته است.
 گیری دینیای مستقیم جهت، نقش واسطهاین حوزه

و فعالیت جسمانی خودپندارۀ جسمانی بین دو متغیر 
شود. نتایج ده نمیمشاه پژوهشاست که در پیشینه 

ای به صورت حاکی از نقش واسطه مطالعات
غیرمستقیم است که مبنایی برای بررسی نقش 

نماید. همچنین را ایجاد می دینیگیری مستقیم جهت
دوره سنی نوجوانی که دوره بلوغ فکری و جسمانی 

های سنی شود، نسبت به بقیه ردهفرد قلمداد می
پژوهشی که انه متاسف تری دارد.اهمیت محسوس

بین سطح فعالیت  دینیگیری ای جهتنقش واسطه
 دوره نوجوانی، و در جسمانیۀ جسمانی و خودپندار

لذا ضرورت دارد که در  تاکنون انجام نگرفته است.
گیری ای جهتواسطهدوره حساس نوجوانی، نقش 

 در مسیر رویکردهای جسمانی بررسی گردد. دینی
ای جهت نقش واسطهتعیین حاضر،  ةهدف از مطالع

ۀ بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندار دینیگیری 
از این  است؛ ساله 81 -81پسر نوجوانان  جسمانی در

رو به بررسی دو سوال پرداخته شد: الف. آیا بین سطح 
ی جسمانی در نوجوانان فعالیت جسمانی و خودپنداره

آیا در ارتباط ساله ارتباط وجود دارد؟ ب.  81-81پسر 
عنوان یک الیت جسمانی با خودپنداره جسمانی، به فع

ای نقش واسطه دینشاخص از سالمت روانی، متغیر 
  ؟خواهد داشت
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 جسمانی ةبین سطح فعالیت جسمانی و خودپندار دینیگیری ای جهتنقش واسطه  .8مدل 
 

 روش پژوهش 
است همبستگی از نوع  توصیفی راهبرد پژوهش حاضر

و طرح پژوهش  ای  نامهپرسشو روش پژوهش 
 .مقطعی است

ن پسر را تمام دانش آموزان نوجوا پژوهشاین  ةجامع
ساله از مناطق )مزرعه سیف و پیچ فاضل(  81 -81

سال تحصیلی  که دردادند اردکان تشکیل شهرستان 
برای انجام این  باشند.مشغول به تحصیل می 72-73

 81 -81آموزان نوجوان پسراز بین تمام دانش پژوهش
 803نفر بودند از طریق جدول مورگان  820ساله که 

ای تصادفی آماری به روش خوشه ةنفر به عنوان نمون
استفاده بودن . ولی از آنجا که احتمال بالندشد انتخاب

های مختلف از جمله )به علت هانامهپرسشتعدادی از 
ها( امهنپرسشجواب ندادن یا برگرداندن بعضی از 

 که  شدنفر در نظر  881آماری  ةنمون وجود داشت، لذا
 .ها را تکمیل نمودندنامهپرسشنفر  801

 

 

 

 

 

 

 هاابزارگردآوری داده

خود توصیفی  ةنامفرم کوتاه پرسشالف. 

 جسمانی
خود توصیفی جسمانی  ةنامدر این مطالعه از پرسش

 1( مارش و همکارانپی.اس.دی.کیو.) 8فرم کوتاه
خودپندارۀ جسمانی گیری متغیر برای اندازه ( 1080)

افکار، احساسات و  نامهپرسشاستفاده شده است. این 
دهد. های فرد را نسبت به جسم خود نشان میگرایش

ال است که ؤس 31شامل  نامهپرسشاین فرم کوتاه 
خودپندارۀ ده مقیاس خاص از خره نُگیری برای اندازه

، چربی جسمانیفعالیت  سالمتی، هماهنگی،)جسمانی 
بدنی، لیاقت ورزشی، ظاهر، قدرت، انعطاف پذیری و 
استقامت( و یک خرده مقیاس کلی )عزت نفس( 

االت، جمله اخباری ؤطراحی شده است. هر یک از س
بندی لیکرت و به صورت ساده است که در قالب درجه

غلط( به  درست تا کامالً کامالً)طیف  ایشش درجه
ال با بار ؤشود. امتیاز هر ساده میپاسخ د هاسوال

این مقیاس را  ششتا  یک نمرۀمثبت معنایی، 

                                                           
1   . Physical Self-Description Questionnaire Short 
form 

2 . Marsh et al. 

 ظاهر ۀخودپندار
 جسمانی

 توانایی ۀخودپندار
 جسمانی

 ۀخودپندا
 جسمانی

ح فعالیت سط
 جسمانی

 گیری دینیجهت
 کلی

 شناخت دینی

گرایش و 
دینی عواطف  

 

 باورهای دینی

 التزام به وظایف دینی
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ای با کسر معنایی نمره گیرد و عبارات با بار منفیمی
دهد. همچنین از عدد هفت را به خود اختصاص می

مجموع جسمانی خودپنداره توانایی  ةجهت محاسب
های هر یک از خرده های کسب شده از جملهنمره
ها لیاقت ورزشی، انعطاف پذیری، فعالیت اسمقی

جسمانی، هماهنگی، قدرت، سالمتی و استقامت با 
یکدیگر جمع شدند و برای محاسبه خود پنداره ظاهر 

های های کسب شده از جملهمجموع نمرهجسمانی 
های چربی بدن، ظاهر بدن و هر یک از خرده مقیاس

در  هنامپرسشجمع شدند. این  عزت نفس با یکدیگر
 (1081پور، عبدالملکی، )بهرام، صادقایران توسط 

ترجمه قابل قبول در  رواییکه دارای  جی شدنسروان
باشد. نتایج تحلیل درصد می 71سطح اطمینان 

دشواری، ضریب تمییز،  ةعبارات از سه روش درج
 ءال جزؤس چهاراند که در کل روش لوپ نشان داده

. اندشدهحذف  نامهپرسشعبارات نامناسب هستند و از 
سازه عاملی حاکی از شناسایی و  روایینتایج بررسی 

 21.01) واریانس  عامل خودپنداره جسمانی 80تایید 
باشد. همسانی درونی هر یک از خرده درصد( می

متغیر بوده و درکل  91/0 -10/0ها بین مقیاس
باشد. می 70/0باالی  نامهپرسشهمسانی درونی 

مجدد کل آزمون -ونضریب همبستگی آزم
پایایی زمانی هر  ةو همچنین دامن 13/0 نامهپرسش

بوده است  12/0 -11/0ها بین یک از خرده مقیاس
این  باالی که به طور کلی حاکی از برخورداری پایایی

پور، عبدالملکی، بهرام، صادق) باشدمی نامهپرسش
1081.) 

جسمانی بین المللی فعالیت  ةنامپرسشب. 

 8نوجوانان کودکان و
گیری فعالیت منظور اندازه به نامهپرسشاین از 

 نامهپرسشکنندگان استفاده شد. این شرکتجسمانی 

                                                           
1 . The Physical Activity Questionnaire for Older 

Children  and Adolescents Manual 

ساله روا و  1 -81ایران برای کودکان و نوجوانان  در
 نامهپرسشپایا شده است. روایی محتوا و صوری 

توسط گروهی از متخصصین تایید و آلفای کرونباخ 
محاسبه شد. نتایج این مطالعه  172/0آن نیز میزان 

و  فقیهیمانی) دهنده معتبر بودن این ابزار استنشان
ای با نامهپرسشاین ابزار،  (.1080همکاران، 

فراخوانی هفت روزه است که سطح کلی فعالیت 
ا شدید را طی سال تحصیلی متوسط تجسمانی 

در مقایسه با  نامهپرسشاین کند. گیری میاندازه
باالیی های فراخوانی، ضریب همبستگی زهدادیگر ان

دارند و جسمانی گیری فعالیت های اندازهبا دیگر ابزار
برای کودکان و نوجوانانی مناسب است که در حال 
حاضر در سیستم آموزشی هستند و زنگ تفریح، 

این . هاستتحصیلی آن ةبخش منظمی از هر هفت
رد های کالس درس قابل کاربدر موقعیت نامهپرسش

سوال راجع به فعالیت  هشتاست و با استفاده از 
اخیر است، که هرسوال  ةهفت یک ها درآنجسمانی 

شود، ای امتیاز داده مینیز برحسب مقیاس پنج نمره
 کند.فرد را مشخص میجسمانی کلی فعالیت  سطح

امتیاز و  یکپاسخی که بیانگر کمترین میزان فعالیت 
رین میزان فعالیت دهنده بیشتبه پاسخی که نشان

امتیازها باهم  ةکه کلی شودامتیاز داده می پنجاست 
نهایی  . نمرۀجمع و میانگین گرفته خواهد شد

فرد خواهد بود. جسمانی دهنده امتیاز فعالیت نشان
خواهد  پنجتا  یکامتیاز فعالیت بین  ةبنابراین دامن

به  1.33تا  یکبین جسمانی نمرات فعالیت  بود.
 1.32پایین، نمرات بین جسمانی فعالیت عنوان سطح 

متوسط و جسمانی به عنوان سطح فعالیت  3.11تا 
به عنوان سطح فعالیت  پنجتا  3.19نمرات باالتر از 

)کوالسکی، کروکر،  شودبندی میباال طبقه جسمانی 
 (.1002، 1دونن

 

                                                           
2 . Kowalski, Crocker & Donen 
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 مقیاس سنجش دینداری ةنامپرسشج. 
ی متعددی در هانامهپرسشها و تا به امروز، مقیاس

اند سرتاسر دنیا برای سنجش نگرش دینی ساخته شده
اما مقیاسی که در قشر نوجوانان ایرانی استانداریابی 

خورد. در این مطالعه از شده باشد، کمتر به چشم می
مقیاس سنجش دینداری دکتر خدایاری فرد و 

گیری جهتگیری متغیر ( جهت اندازه1001) همکاران
ها و دیدگاه نامهپرسشه است. این ، استفاده شددینی
های متفاوت افراد نسبت به دین و دینداری رفتار
نهایی الف و ب  ةشامل دو نسخ نامهپرسش. است

ها دارای بخش اول و بخش است که هرکدام از نسخه
 802متشکل از  نامهپرسش ةدو نسخ هردوم هستند 

شناخت دینی،  ةمؤلفسوال سنجش دینداری در چهار 
به وظایف ر دینی، عواطف دینی و التزام و عمل باو

به هر  ییگیری و پاسخگودینی است. مقیاس اندازه
ای ها طیف لیکرت پنج درجهؤلفهیک از عبارات م

موافقم،  کامالًدرجات از  هاسؤالبرای بعضی از  است.
مخالفم و برای برخی  موافقم، بینابین، مخالفم و کامالً

ندرت و ه، گاهی اوقات، بدیگر همیشه، اغلب اوقات
در نمره گذاری به هر یک از درجات هرگز است. 

بر حسب کم به زیاد تعلق  پنجتا  یکمقیاس از 
لفه بر اساس امتیاز هر عبارت ؤگیرد. نمره هر ممی

کل دینداری نیز از  ۀشود. نمربا هم جمع میلفه ؤم
آید. شماره ها با هم بدست میلفهؤجمع نمرات م

آن قبل از جمع  هایمنفی بوده و امتیاز عباراتی که
لفه داخل پرانتز ؤدر هر م .نمرات باید معکوس گردد

برای تعیین روایی  نامهپرسشدر این قرار گرفته است. 
 دو، شناسمتخصص روان چهارتوایی از قضاوت مح

سنجی یک نفر متخصص روانمتخصص حوزوی و 
تا چه میزان،  های مقیاسکه مادهخصوص در این

های برنامه هستند، استفاده شده معرف محتوا و هدف
ید این مطلب بود که مقیاس مذکور ؤها مو نظرات آن

روایی سازه،  تایید روایی محتوایی دارد. به منظور
نفر انجام شد.  722روی  اکتشافی  که تحلیل عوامل 

ها از از انجام شد. به منظور بررسی اعتبار مقیاس
ریب آلفای کرونباخ استفاده روش همسانی درونی و ض

شده است که باتوجه به نتایج بدست آمده این 
، خدایاری فرد) دارای اعتبار باالیی است نامهپرسش

 (1007سماواتی، اکبری، 

 هاگردآوری داده ةشیو
تربیت  ۀدر شروع کار با تهیه معرفی نامه از دانشکد

دانشگاه خوارزمی برای سازمان آموزش و جسمانی 
کسب مجوز از آموزش و پرورش اردکان  پرورش و

خود پنداره جسمانی،  ةنامپرسشبرای مدارس، 
بین المللی سطح فعالیت جسمانی و  ةنامپرسش
مقیاس سنجش دینداری در بین مدارس  ،نامپرسش

شد. قبل از  های مختلف توزیعمختلف و کالس
و  نامهپرسشها ابتدا در مورد نوع نامهپرسشاجرای 

نامه( برای )جهت پروژه پایان ی آندلیل اجرا
جایی که  آموزان توضیحاتی داده شد و از آندانش

ها مقیاس سنجش دینداری بود و نامهپرسشیکی از 
افراد در مواجهه با چنین  جنبه ارزشی داشت و معموالً

هایی تا حدودی مقاومت از خود نشان پژوهش
ه، این ها را از طریق اینکدهند، ابتدا اعتماد آنمی

علمی است و نتایج به صورت گروهی  اًپژوهش صرف
گونه نام و نشانی خاصی از شما شود و هیچبررسی می

خواسته نشده است، جلب کرده، و پس از اینکه 
آموزان در فرصت کافی و مناسب به دانش

ها دادند، با تشکر از همکاری آنها جواب نامهپرسش
  آوری شد.ها جمعنامهپرسش

 هاهای پردازش دادهروش
آزمون از ها، بندی دادهدستهبرای  آمار توصیفیاز 

برای بررسی نرمال بودن  اسمیرنوف-کولموگروف
از همبستگی پیرسون و مدل معادالت ها، داده

 این مراحل استفاده شد.  ها تحلیل دادهساختاری برای 
 ایموس و  با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس.اس

  انجام شد.
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 ها یافته
ها متغیرهای پژوهش را ابتدا به طور توصیفی و یافته

ها طبیعی بودن دادهدهند. استنباطی نشان میسپس، 
اسمیرنوف مورد  -با استفاده از آزمون کولموگروف

های شاخص 2 تا 8اول جدمحتوای یید قرار گرفت. تأ
ها در قالب سن، میانگین و کنندهآماری شرکت

 دهد.نشان می رامعیار انحراف 

 

 ها برحسب سندهنده. توزیع فراوانی پاسخ8جدول

 درصد تعداد سن

81 21 21.8 
81 10 87.1 
89 18 10.1 
81 81 82.9 
 800 801 کل

 

 شود بیشتر اعضای دیده می8طور که در جدول همان
 

سال و کمترین  81درصد( در سن  21.8) آماری ونةنم
 سال  هستند. 81 درصد( در سن 82.9ها )آن

 

 دینیگیری های توصیفی متغیر جهت. شاخص2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 9.11 27.01 شناخت دینی
 1.12 11.98 گرایش و عواطف دینی

 81.12 71.17 باورهای دینی
 18.91 871.98 التزام به وظابف دینی

 17.18 132.11 کلی دینیجهت گیری 
 
 

 های توصیفی متغیر خودپنداره جسمانیص. شاخ9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1.08 11.13 جسمانیخودپنداره ظاهر 
 89.18 19.78 جسمانیخودپنداره توانایی 

 11.81 70.21 خودتوصیفی جسمانی

 
 

 های توصیفی متغیر سطح فعالیت جسمانی. شاخص4جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 0.19 1.1 لیت جسمانیسطح فعا

 
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای 

 در  جسمانیسطح فعالیت جسمانی و خود توصیفی 
 

 
ضرائب دهد نشان می ارائه شده است. 1جدول 

 سطح فعالیت جسمانی با خود توصیفی بین همبستگی 
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جسمانی ظاهر  ۀعد آن یعنی خودپندارو دو بُ جسمانی
و  0.31، 0.11به ترتیب جسمانی وانایی ت ۀو خودپندار

 . است عنادارباشد که مثبت و ممی 0.12

 . همبستگی بین متغیرهای سطح فعالیت جسمانی و خودپندارة جسمانی1جدول 
 سطح فعالیت جسمانی متغیر

 جسمانیخودپنداره ظاهر
 0.31 همبستگی

 0.008 معنی داری

 جسمانیخودپنداره توانایی 
 0.12 همبستگی

 0.008 معنی داری

 خودتوصیفی جسمانی
 0.11 همبستگی
 0.008 معنی داری

 دینیگیری ای متغیر جهتبرای تعیین نقش واسطه
 ی جسمانی، بین سطح فعالیت جسمانی و خودپنداره

یابی روش مدلمدل مفهومی پیشنهاد شده و از طریق 
 بررسی شد.ساختاری 

 
 داری ضرایب مدل. معنی0جدول 

 
 
 

طح س
 داریمعنی

نسبت 
 بحرانی

خطای 
 استاندارد

ضرایب 
 غیراستاندارد

ضرایب 
 استاندارد

    

019/0  8.708 811/0  329/0  117/0  جهت گیری مذهبی کلی خودتوصیفی جسمانی 

0.008     8 179/0  شناخت دینی جهت گیری مذهبی کلی 

0.008 7.111 801/0  713/0  912/0  طف دینیگرایش و عوا جهت گیری مذهبی کلی 

0.008 81.892 887/0  8.718 793/0  باورهای دینی جهت گیری مذهبی کلی 

0.008 88.399 12/0  1.938 189/0  التزام به وظایف دینی جهت گیری مذهبی کلی 

0.008     8 131/0  جسمانیخودپنداره ظاهر خودتوصیفی جسمانی 

0.008 2.273 992/0  3.291 119/0  جسمانیه توانایی خودپندار خودتوصیفی جسمانی 

0.813 - 23/8  007/0  - 083/0  - 811/0  فعالیت جسمانی جهت گیری مذهبی کلی 
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 . مدل اصلی در حالت غیراستاندارد8شکل

 

 
                             ضریب رگرسیونی استاندارد در حالت. مدل 2شکل                                             

 
 

ارائه ضرایب استاندارد برآورد شده در مدل  1در جدول 
مطابق با مقادیر محاسبه شده برای سطح شده است. 

کلی و  دینی، مسیر بین جهت گیری معناداری
خودتوصیفی جسمانی و همچنین مسیر بین جهت 

 معناداری کلی انکلی و فعالیت جسم دینیگیری 
کمتر  0.01از  معناداریباشد سایر سطوح نمی
 .معنادارندبنابراین  باشد،می

این فرضیه را که مدل ( خی دو)آزمون مجذور کای 
 مورد نظر هماهنگ با مدلی هم پراشی بین متغیرهای 

آزماید، کمیت خی دو بسیار مشاهده شده است را می
باشد و نمونه بزرگ کمیت به حجم نمونه وابسته می

خی دو را بیش از آنچه که بتوان آنرا به غلط بودن 
کای دو به دهد. شاخص سبت داد، افزایش میل نمد

 بنتلر باشد. شاخص سهباید کمتر از  درجه آزادی
ریشة میانگین  باشد. شاخص .7باید بیشتر از  بونتهم

میانگین مجذور باشد. مجذورات خطای تقریبی می
تر باشد بهتر است، در هر چقدر به صفر نزدیکخطا 

قابل قبول  .  این شاخص01حالت کلی مقدار کمتر از 
قابل  0.7 بزرگتر ازبرازش تطبیقی  باشد. شاخص می

های شاخص .قبول و نشانه برازندگی مدل است
نیز برازش نسبی و برازش افزایشی ، برازش تطبیقی
، مقدار با توجه به توضیحات . باشند.7باید بیشتر از 
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است.  3کای دو به درجه آزادی بزرگتر از عدد 
و  0.11 برابر مجذور خطامیانگین  همچنین مقدار

برازش  هایباشد و شاخصمی 0.01بزرگتر از مقدار 
برازش هنجار  برازش نسبی،، برازش افزایشی ،تطبیقی

. 7همگی کمتر از برازش تطبیقی و  بونت -شده بنتلر
بنابراین مدل، برازش خوبی را نشان نداده و  ؛باشندمی

 باشد.مورد تایید نمی

 

 

 ون شده در الگوی معادله ساختاریهای آزم. مسیر0جدول
داریمعنی  مسیر نوع مسیر ضریب مسیر 

0.008 
 

 (PALفعالیت جسمانی ) < ---(ST)خودتوصیفی جسمانی  مستقیم 0.911
 

P≥ 0.01 -0.03 غیر مستقیم 
--( Religtot) دینیجهت گیری  < ---(STخودتوصیفی جسمانی )

 ( )حاصلضرب دو مسیر(PALفعالیت جسمانی ) < -

 
دهد که ضریب مسیر مستقیم نشان می 9نتایج جدول 

 0.91بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندارۀ جسمانی 
باشد که معنادار است. همچنین ضریب مسیر غیر می

مستقیم بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندارۀ 
 -0.03گیری دینی ای جهتجسمانی با نقش واسطه

 باشد. باشد که معنادار نمیمی
ب مسیر کل بین سطح فعالیت جسمانی و ضری

باشد که معنادار است. می 0.93خودپندارۀ جسمانی 
ای گیری دینی نقش واسطهتوان گفت جهتپس می

بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندارۀ جسمانی در 
 ساله ندارد. 81 -81نوجوانان پسر 

 

 گیریبحث و نتیجه
ای هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه

گیری دینی بین سطح فعالیت جسمانی و تجه
ساله  81 -81خودپندارۀ جسمانی در نوجوانان پسر 

بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین سطح فعالیت 
 -81جسمانی و خودپندارۀ جسمانی در نوجوانان پسر 

مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین  ةساله رابط 81
 اثر مستقیم تحلیل الگوی معادالت ساختاری نشان داد

بین سطح فعالیت جسمانی و خودپندارۀ جسمانی 
  معنادار بود. اما سطح فعالیت جسمانی از طریق

 
خودپندارۀ گیری دینی بر ابعاد غیرمستقیم یعنی جهت

گیری دینی نقش معنادار نبود. بنابراین جهتجسمانی 
ای بین سطح فعالیت جسمانی و واسطه

ساله  81 -81ر جسمانی در نوجوانان پسخودپنداره
ندارد. وجود ارتباط معنادار بین سطح فعالیت جسمانی 

بدین معنی که با افزایش سطح خودپندارۀ جسمانی و 
در نوجوانان پسر خودپندارۀ جسمانی فعالیت جسمانی، 

ساله افزایش یافته است و یا به عبارت دیگر  81-81
خودپندارۀ جسمانی با کاهش سطح فعالیت جسمانی، 

 ساله کاهش یافته است.  81-81نان پسر در نوجوا
وجود ارتباط معنادار بین این دو متغیر مدل تمرینات 

و عزت نفس پیشنهاد شده توسط فاکس و جسمانی 
( و سانستروم که ارزشیابی عینی از 8717) کوربین

ممکن است با انجام تمرینات جسمانی عملکرد 
د کند. این مورافزایش پیدا کند، تأیید میجسمانی 

منجر به افزایش پذیرش خود با ارزش خود و 
جسمانی خصوصیات خود صرف نظر از سطوح لیاقت 

( نیز با 8717گردد. فاکس و کوربین )درک شده می
و عزت نفس نشان جسمانی تدوین مدل تمرینات 

درک جسمانی با وضعیت  دادند که منابع خودکارآمدی
درک جسمانی با جذابیت جسمانی شده و خودارزشی 

 تری دارد.شده ارتباط قوی



 89                                                                                         ... مقایسه اضطراب رقابتی و ترس از شکست در 

 

همچنین سانستروم پیشنهاد کرده عوامل افزایش 
تواند میجسمانی عزت نفس به دنبال انجام تمرینات 

منجر به افزایش آمادگی جسمانی و مشاهده برآورد 
اهداف شود و برعکس، که در نتیجه موجب احساس 

، بهبود رفتارهای سالمتی جسمانیبهتری از وضعیت 
، تغذیه مناسب و مواجه شدن با تجارب مانند خواب

تواند باشد. این عوامل به نوبه خود میاجتماعی می
احساس رضایتمندی فرد نسبت به خود را بهبود 

لذا مبنای ارتباط بین  (.1007، 8)گوئریر بخشد
و فعالیت جسمانی بیشتر از مسیر عزت خودپنداره 

گردد. البته بر اساس نظریه رشد نفس تبیین می
(، هرچقد فرد در تعامل با محیط 8791اختی پیاژه )شن

قرار گیرد، تجربیات محیطی بر روند تغییرات رشدی 
گذارد. یکی از این تجربیات غیرقابل کودک اثر می

جسمانی انکار و اجتناب تغییرات جسمانی و ساختار 
است که اغلب با رشد جسمانی و فعالیت حرکتی 

مکان ندارد که مرتبط است. پیاژه معتقد است که ا
رشد شناختی جدای از رشد جسمانی باشد. بنابراین با 
تغییر در ظاهر و ساختار جسمانی ناشی از رشد و 
فعالیت جسمانی در دوره نوجوانی، این احتمال وجود 
دارد که خودپنداره نوجوان نیز در اثر تغییرات جسمانی 
تغییر نموده و در واقع یک آگاهی هرچند نسبی نسبت 

های زیادی پژوهش د و بدن خود بدست آورد.به خو
در این رابطه انجام شده است که با پژوهش حاضر 

گراسوز در  -باشد؛ به عنوان مثال، گراوراستا میهم
ساله انجام داد  81 -81پژوهشی که بر روی نوجوانان 

ی  داشتن یک سطح کم ازخودپندارهنتیجه گرفت 
دهد. یخطر غیرفعال بودن را افزایش مجسمانی 

و رضایت جسمانی پژوهشگران اظهار کردند که ظاهر 
 در ارتباط استجسمانی با فعالیت جسمانی 

همچنین بیان شده که (. 1081، لوهوژینسکا و آبراهام)
افراد هرچه میزان آمادگی جسمانی و سطح فعالیت 

                                                           
1. Guerieri 

جسمانی بیشتری داشته باشند، نگرش و دید بهتری و 
(. 1001)صادقیان،  رنددا تری نسبت به بدن خودمثبت

پژوهشی را  (1001) ادواردز، نیکوبو، ادواردز و پاالوار
با هدف تعیین ارتباط بین فعالیت جسمانی، بهزیستی 

بین افرادی که در جسمانی شناختی و خودادراکی روان
اشکال مختلف در فعالیت جسمانی و ورزش شرکت 

 هر نوع فعالیتداشتند، انجام دادند و دریافتند که 
های خودادراکی جسمانی با نمره باالتر با مقیاس

 . و بهزیستی روانشناختی مرتبط بودجسمانی 
 همچنین، نتایج دیگر بدست آمده از مدل پیشنهادی

 پژوهشحاضر بر مبنای وجود ارتباط بین متغیرهای 
شود گونه که مشاهده میشکل گرفته است و همان

اطی ها بصورت غیر مستقیم ارتببین زیرمقیاس
مشاهده نشد. نکته اینجاست که ارتباط بین متغیرهای 

غیرهای ی نیز از طریق متدینگیری خودپنداره و جهت
ای تبیین شده است. اصول عقاید، اخالقیات و واسطه

احکام، سه بخش اساسی تعالیم اسالمی است که به 
همة جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و  اٌخروی، 

قلی یا عاطفی و فردی یا اجتماعی ، عروانیجسمی یا 
 توجه کرده است. 

اهداف تربیتی اسالم را به دو قسمت اهداف غایی و 
ای را در ای معرفی و اهداف واسطهاهداف واسطه

چهار مقولة رابطة انسان با خداوند، با خود، با دیگران 
)خدایاری فرد، و با طبیعت بررسی کرده است 

ی تعامل بین وضوح بررس (.1007سماواتی، اکبری، 
ی نیز از دیدگاه و دینهای گیریخودپنداره و جهت

ای بررسی گردیده است، مسیر متغیرهای واسطه
شود. ای که بهزیستی روانشناختی نامیده میواسطه

مسیر اول تعامالت خودپنداره و بهزیستی 
و بهزیستی دین شناختی، و مسیر دوم روان
دهند که سطح ینشان م مطالعاتشناختی است. روان

باالی وضوح خودپنداره بطور مثبتی با سالمت روانی 
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( رابطه 0877) 8لبدر ارتباط است. برای مثال، کمپ
بین وضوح خودپنداره و عزت نفس را نشان دادند. 

تر نفس باال درباره عقایدشان مطمئن افراد با عزت
نفس پایین ایده مشخص و   عزتهستند. افراد با 

صویر منفی از خود ارائه دارند. به واضح و یا حتی ت
تر و نسبتًا عبارت دیگر، اعتماد به نفس این افراد مثبت

ایل تر و نا سازگارتر است بطوری که آنها تمنامطمئن
 تر اطمینان داشته باشنددارند تا درباره عقایدشان کم

(. رابطه بین عزت نفس پایین و خود 8770، کمپبل )
م بازخورد است. عزت شناسی مبهم براساس مکانیز

گوناگون درباره شخص را منتقل  نفس پایین اطالعات
کند که باعث کاهش وضوح می شود که در عوض می

جی می کند که عزت شخص را مستعد تأثیرات خار
(. بر اساس 8770کمپبل ، دهد )نفس را کاهش می

-رود که رابطه بین جهتگذشته، انتظار می مطالعات

زندگی و عزت نفس تنها در بین معنا در  ی،دینگیری 
تر دارند فرادی که وضوح از خودپنداره ضعیفا

شود. وضوح خود پنداره باال نتایج مشخص می
، کمپبلآورد )بهداشت روانی را به مثبتی دنبال می

ی بین دینگیری (. بنابراین تأثیر مثبت جهت8770
تر تر و مبهمافراد با وضوح خودپنداره باال باید پایین

ل باشد. این پیش بینی در راستای پیشنهاد کمپب
( است که معتقد بود افراد با وضوح 8770،کمپبل)

خودپنداره پایین بوسیله فاکتورهای خارجی تحت تأثیر 
متأسفانه به سوابق پژوهشی که ارتباط گیرند. قرار می

 ایواسطه یعنی نقش پژوهشمستقیم با موضوع 
مانی و ین سطح فعالیت جسی بدینجهت گیری 

جسمانی در نوجوانان مورد بررسی قرار دهد  ۀخودپندار
ولی نتایج پژوهش را با نتایج برخورد نشد، 

مقایسه  پژوهشهای های مرتبط با متغیرپژوهش
کنیم. پژوهشگران در پژوهشی که بر روی افراد می

مسن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هیچ 

                                                           
1. Campbell 

المت خود باورانه ی و سدینگیری ای بین جهترابطه
آور سالمتی ممکن است با وجود ندارد و اثرات زیان

( 1083، )هونتر و مرریل همراه باشددینی گیری جهت
همچنین راستا است. همحاضر پژوهش که با نتایج 

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شعاع کاظمی و 
راستا است که نشان داده در متغیر همکاران هم

بین دانشجویان ورزشکار و  یدینگیری جهت
وجود ندارد. بنابراین بعد  معناداریغیرورزشکار تفاوت 

ی دینگیری شده از طریق جهت جسمانی تقویت
قدرت ایجاد اثر و تغییرات محسوس را نداشته است 

 پژوهشنتایج (. 1088، و مؤمنی جاوید)شعاع کاظمی 
که ( 1081) و بستا کژبال پژوهشحاضر با نتایج 

ی درونی هردو دینگیری اده خودپنداره و جهتنشان د
به هدفمند بودن زندگی مرتبط است که درنتیجه آن 

به عنوان یک واسطه گری در رابطه با خودپنداره  دین
  ، ناهمخوان است. کندو هدف از زندگی عمل می

(، برای اثرگذاری 1081بر اساس نظر بالژک و بستا )
تغییرات محسوسی بر خودپنداره نیاز به این است که 

در عزت نفس فرد ایجاد گردد. احتمال تناقض در 
نتایج این است که توان اثرگذاری متغیرهایی چون 
فعالیت و حرکت جسمانی بر عزت نفس کمتر از حد 
مورد نیاز بوده است. نوع فعالیت، جنسیت، سن و 

تواند بر گیری هرکدام به نوبه خود میابزاراندازه
متفاوت باشد. لذا کنترل هش پژواثرگذاری نتایج 
گر و تعدیل کننده بیشتری مورد نیاز متغیرهای مداخله

  است.
های های روانی و ویژگیی شاخصهبررسی و مطالعه

شخصیتی در قلمرو روانشناسی ورزشی از دیدگاه 
کاربردی و نظری حائز اهمیت است چرا که از یک 

ی سو به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، عملکرد ورزش
سازد و از سوی دیگر از طریق اطالعات را متأثر می

ارتباط متقابل ورزشکار و محیط  ةکسب شده، زمین
 ةآورد. با توجه به این امر، مطالعورزشی را فراهم می

ی دینگیری شناختی از جمله جهت ویژگی های روان
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و خودپنداره و در نظر گرفتن ارتباط این دو مقوله با 
تواند عاملی تأثیر گذار وجوانان میفعالیت جسمانی در ن

یکى در زندگی اجتماعی و شخصی یک نوجوان باشد. 
شناسى شخصیت و روان یهایى که در حوزهاز بحث

 است دینیگیریجهتسالمت اهمیت دارد، موضوع 
 .(1083 امینی، اصغری و مقیمی دهکردی، ،)فیروزی

 از عوامل مهم و تأثیرگذار دردینی دینداری و نگرش 
سالمت روان افراد است. دین چهرۀ جهان را در نظر 

کند و طرز تلقی او را از خود، خلقت و فرد دگرگون می
دهد. فرد دیندار خود را رویدادهای پیرامون تغییر می

تحت حمایت و لطف همه جانبة خداوند، بزرگترین 
بیند و بدین ترتیب احساس اطمینان نیروی موجود می

دهد. عمیقی به او دست می و آرامش و لذت معنوی
های چنین فردی به واسطة نامالیمات و ناکامی

، و اٌکوجونا گردد )زندگی دچار ناامیدی و اضطراب نمی
 در مهم متغیر یکدین  اینکه پذیرفتن با (.1083
 باورها، نفوذ که گفت توانمی است، افراد زندگی
 در افراد درون ارزشی هایویژگی و رفتارها ها،نگرش
 هایتحلیل از جزیی باید آنها، زندگی حوزۀ
از این جهت که به احتمال زیاد . باشد شناختیروان
تواند در رفتارها و شیوۀ ی میدینهای و گرایش دین

زندگی افراد یک جامعه اثرگذار باشد و موجبات 
-تغییراتی در شخصیت افراد را فراهم آورد و یا هدایت

ند، مطالعه بیشتری را ها در مسیر زندگی باشگر انسان
طلبد. برای دستیابی به دیدگاهی واقع در این زمینه می

ی، بایستی دینشناختی بینانه و فراگیر در حیطة روان
 دینیهای دانست که چرا با وجود فرهنگ و ارزش

تقریباً یکسان در یک جامعه، برخی از افراد گرایش به 
ی دین گیریدارند و برخی از آن روگردانند. جهت دین

ممکن است نقش مهمی در کمک به افراد در درک و 
مقابله با حوادث زندگی، بواسطة ارائه راهنمایی، 

، و مرریلهونتر حمایت و امید دادن داشته باشد )
1083.) 

در فرایند مقابله با  دینمحققین نشان دادند که 
حوادث و مشکالت سه نقش دارد: نقش اول، فراهم 

گی است. کمک به افراد برای آوردن معنایی برای زند
داشتن احساسی از کنترل، هنگام رویارویی با 

های مختلف به عنوان نقش دوم و ایجاد موقعیت
حسی از اعتماد به نفس در افراد به عنوان سومین 

)بدری گرگری و فرید،  نقش گزارش شده است
. از طرفی در بحث مربوط به ارتباط بین (1081

انی به نظریه تصویر از خود خودپنداره و فعالیت جسم
رفت که با ت نفس اشاره شد که این احتمال میو عز

افزایش عزت نفس ناشی از فعالیت جسمانی، اعتماد 
ی رشد دینگیری به نفس به عنوان سومین نقش جهت

یابد و لذا خودپنداره فرد دستخوش تغییرات گردد. 
ی از طریق دینگیری شد جهتبینی میهمچنین پیش

هویت و شناخت در فرد، خودپنداره را ارتقا دهد.  ایجاد
ی در ارتباط دینگیری ای جهتاما نتایج نقش واسطه

را تایید نکرد. خودپندارۀ جسمانی فعالیت جسمانی و 
نتیجه بدست آمده از چند جهت قابل بررسی است. 

بلوغ به دلیل  ۀاول اینکه نوجوان در ابتدای دور
به دنبال شناخت  تغییرات محسوس جسمانی، بیشتر

بیشتر به خود روانی و  دینخود جسمانی است و 
کید دارد. در واقع این احتمال وجود دارد که أمعنوی ت

ی دینکید أکید اصلی دوره سنی )شناخت جسم( با تأت
راستایی نداشته باشد. ( از نظر شدت همروان)شناخت 

ناخت جسم خود است بنابراین نوجوانی که به دنبال ش
 گردد. ی به دنبال جواب میهای غیر دیناز حیطه

مورد دوم، عدم آگاهی کافی نسبت به  است. اگر یک 
-نداشته باشد و جهت دیننوجوان درک درستی از 

-ی وی به درستی شکل نگرفته باشد، نمیدینگیری 

توان توقع داشت که این حیطه از زندگی فرد بر 
ته ثیر داشأهای دیگر روانی و جسمانی زندگی تحیطه

توان تغییرات محسوس باشد. احتماال هنگامی می
های زندگی ی بر دیگر حیطهدینگیری ناشی از جهت

ی به درک دینرا مشاهده نمود که فرد در حیطه 
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درستی از ابعاد دینداری رسیده، خداشناسی و خود 
شناسی را آموخته و درصدد برآورده شدن افکار، تالش 

ناخت متفاوتی کسب کند. لذا افراد با افزایش سن، ش
 دهد.ی خود را تغییر میدینحتی جهت  نموده و

عرف جامعه امروزی اشاره نمود که باید به  اًنهایت
باشد. وضعیت چهره و اندام بسیار مورد توجه می

مصرف مواد آرایشی، مدگرایی، عمل جراحی زیبایی 
همه از مواردی است که بیش از پیش در زندگی 

خودپندارۀ در واقع گردد. میروزمره امروزی مشاهده 
تا حدودی با اضطراب اجتماعی در تعامل جسمانی 

عد روانی خودپنداره قرار گرفته است و کمتر به بُ
دینی شود. در تمامی مذاهب و عقاید گرایش دیده می
زمان انی به طور همعد جسمانی و روبُ به تقویت هر دو

 اشاره شده است و حفظ تعادل در این زمینه مورد
کید بوده است. اما افراط در بعد ظاهری و جسمانی، أت

آن هم از طرق مختلف و به اصطالح به هر قیمتی که 
-باشد )استفاده از مواد غیربهداشتی، استفاده از قرص

های های غذایی غیرعلمی، عملهای الغری و رژیم
زیبایی غیرضروری( نگرش دیگری از خودپنداره را 

که بیشتر به دیگرپنداری و ایجاد نموده است، نگرشی 
)بدری گرگری ارزیابی توسط دیگران تغییر یافته است 

در این نوع نگرش  دینلذا نقش (. 1081و فرید، 
باشد و در این زمینه باید تر از سابق میکمرنگ
خصوص ه عد اضطراب اجتماعی، بدر بُ مطالعات

اجتماعی با خودپنداره و سطح جسمانی اضطراب 
 انجام گیرد.فعالیت جسمانی 

ای اثرگذار در به عنوان حیطه دینیگیری نقش جهت
سطوح مختلف زندگی مورد توجه و ضرورت بخش 
بود؛ چرا که دوره نوجوانی، دوره شناخت و هویت است 

تواند بر این شناخت و هویت و عقاید می دینو 
 اثرگذار باشد. 

مطالعات آینده بهتر است مدل پیشنهادی را با 
شناختی مانند عزت نفس، گر روانمتغیرهای دی
قرار دهند. همچنین  توجهمورد و غیره خودکارآمدی 

های بیشتر و با بر روی تعداد نمونهمدل پیشنهادی را 
ی مورد دینگیری ابزارهای دیگر سنجش مقیاس جهت

  بررسی قرار دهند.
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