
 

 رابطه خودمهارگری با خودپنداشت بدنی دانشجویان
 کی نژادسامره ذ

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 

 چکیده

 

انجام شد.  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه نی ی بین خودمهار گری با خودپنداشت بدرابطهپژوهش حاضر با هدف تعیین 

گیری غیرتصافی در دسترس انتخاب شدند.  دانشجو به روش نمونه 365( تشکیل دادند و  1398جنوب )پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران 

ها استفاده شد. آوری داده( به منظور جمع2010و خودپنداشت بدنی مارش و دیگران )2004های خودمهارگری تانجی و دیگران )از پرسشنامه

ا خودپنداشت بدنی رابطه مثبت بل قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد خودمهارگری ها با آزمون همبستگی و رگرسیون مورد تحلیداده

بینی کننده مثبت و معنادار خودپنداشت بدنی . همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد متغیرهای خودمهارگری  پیش(P<01/0و معنادار دارند )

باشند که در حال توجه و بررسی بط با خودپنداشت بدنی میداد که متغیرهای خودمهارگری از متغیرهای مرتطورکلی نتایج پژوهش نشانهستند. به

 هستند. 

 خودمهارگری، خودپنداشت بدنیهای کلیدی: واژه

 

 

 مقدمه:
 زمانی رضایت( 1997 مارکوس،) دارد نزدیکی ارتباط دهد می ظاهر به فرد که شناختی اهمیت با کالمی احساس یک عنوان به بدنی خودپنداشت

 خویش بدن سپس و دهد می تغییر است ناهمسان زیبایی، برای جامعه آل ایده معیارهای با که را خود بدن از هایی قسمت فرد که آید می دست به
 ، گیوندرسون) شود می کمتر بدن از رضایت احساس باشد، زیاد فرد واقعی بدن و آل ایده بدن بین تفاوت وقتی. کند می مقایسه آل ایده این با را

 خودپنداشت یا خودپنداره را خویش شخصیت از فرد کلى ارزشیابى دیگر، عبارت به ;دارد خویشتن از خودپنداشت خود، ذهن در فرد هر(. 2012
 ممکن خودپندارى نتیجه، در. آوریم مى عمل به خود رفتارى هاى ویژگى از معموال که است ذهنى هاى ارزشیابى از ناشى ارزشیابى این. نامند مى

مجموعه منظّم، متکامل و نسبتاً ثابت خصایص و  شخصیت (.2017 ، دیگران و آهن ساون از نقل به 1997 باندورا،)  باشد منفى یا مثبت است
. ژه محیط اجتماعى مى شودرفتارهاى بدنى، عقلى و اجتماعى فرد است که او را از دیگران متمایز مى سازد و موجب ناسازگارى او با محیط به وی

هر فرد به تصویرى که از خود در ذهن دارد ـ یعنى  1به باور اندیشمندان، قسمت عمده ویژگى هاى شخصیتى، منش و خصوصیات رفتارى
تصورى که شخص از وحدت و یکپارچگى وجود  ؛و سازندگى فردى و اجتماعى است 2مثبت کلید رشد پنداشتخودوى بستگى دارد.  پنداشتخود

قعیت خویشتن دارد، نحوه اى که خود را مى بیند، مجموعه خصایصى که با خود در ارتباط است و استنباط هایى که از مشاهده خود در بسیارى از مو
 فشارهای امروزه  .(1395ی و نیوشا، )حاجی آباد است 3ها به عمل آورده است و الگوى خاصى که او را توصیف مى کند، بیانگر مفهوم خود

 میزان میان این که در منجر به گرایش افراد به دستکاری از بدن خویش شده است، بدن بر نظارت و زیبایی بر ای رسانه و اجتماعی، فرهنگی

 های بخش از یکی  ظاهر .بود مهم خواهد گرایش این در افراد آل ایده خود و واقعی خود بین نیز فاصلة و خودپنداشت بدنیاز  فرد رضایت

 (.1396است )قدسی، باللی، صمدی اخی جانی و بهروز،  بدنی رو تصویر این از بدنی و پنداشتخود مهم بسیار

                                                 
1.behavior characteristics 
2.growth 
3.self 



ــتخوداز جمله عواملی که می تواند با  ــد، خودمهارگری پنداش ــته باش ــد )علی 4بدنی ارتباط داش ــی و همکاران، می باش (. 1394بخش
ــاره کرد فرد برای غلبه کردن و مهار تکانه های غیرقابل پذیرش و نامطلوب، نظم دادن به رفتارها، تفکر و هیجانخودمهارگری به ظرفیت  ها اش
ستر و بون ستانداردها، ارزش ها و 2004، 5)تانجنی، بامی سخ ها به منظور قرار دادن آن ها در جهت ا (. محققان خودمهارگری را ظرفیت تغییر پا

ست )(. 2011، 6داف درازمدت تعریف می کنند )دوک ورث و کرناخالق دنبال کننده اه سیگری شان 2016در مطالعه طولی کلر، هارتمن و  ( ن
تسوکویاما، تومی، فایت و  دادند که خودمهارگری باالتر با تغییرات در رفتارهای خوردن، کیفیت رژیم غذایی و شاخص توده بدنی همراه می باشد.

ــان دادند ک2010) 7دکوورث ــافه وزن می ( نش ه در دوره انتقال از کودکی به نوجوانی، خودمهارگری یکی از عوامل محافظت کننده در برابر اض
 باشد.

ه است. در این راستا پژوهش بطور کلی تا کنون پژوهشی در ایران رابطه متغیر های این پژوهش را در دانشجویان مورد بررسی قرار نداد
 ه وجود دارد؟بدنی در دانشجویان رابط پنداشتخودآیا  بین خودمهارگری با ال است که: به دنبال پاسخگویی به این سوحاضر 

 روش پژوهشی

پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی است؛ زیرا در پژوهش حاضر روابط بین خودمهارگری و خودپنداشت بدنی مورد بررسی  

در این پژوهش بر اساس بودند.   1397-98در سال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  پژوهش ی اینآمار جامعهقرار می گیرد.

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.در این پژوهش پس از هماهنگی با حراست دانشگاه و تأیید پرسشنامه ها نفر به 365(، 2011فرمول کالین )

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  365دسترس بین  گیری درغیرتصادفی و به روش نمونه صورتتوسط استاد راهنما، پرسشنامه ها به به

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSآوری با نرم افزار آماری واحد تهران جنوب توزیع شدند و پس از جمع

  پژوهش ابزار

  یخودمهارگرپرسشنامه  .1

بر اساس لیکرت  هاپاسخ ینمره ده سؤال است. که 36 شد و دارای ساخته( 2004) همکاران و یتانج توسط  8یخودمهارگر پرسشنامه

و  36ترین ســطن نمره در این مقیاس اســت. پایین گرفته صــورت( مخالفمو کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم )کامالً  یادرجهپنج 

 است. 180ترین نمره باال

به  (1397گلیبر ) وبهادری خسروشاهی  پژوهش در( 2004) همکاران و یتانج توسط  یجانیه هوشپرسشنامه  روایی :ییروااعتبار و 

ــبه ــنامه را با روش آلفای هاهمچنین آن. گرفت قرار دیتائ مورد و روش تحلیل محتوا محاس ــش گزارش کردند.  89/0ونباخ در کر اعتبار این پرس

 .دآمدستبه 83/0 کرونباخ یآلفاضریب  از استفاده با در این پژوهش پرسشنامه اعتبار

 

 بدنی پنداشتخود اسیمق  .2

 است گویه 40شامل  پرسشنامه نیا. شد ساختهسال  50تا  18در بزرگساالن ( 2010توسط مارش و همکاران)ی خودپنداشت بدنی پرسشنامه

ــی، ظاهر، قدرت، انعطاف بدنی  پنداشــتخودمؤلفه  9برای اندازه گیری که  از جمله ســالمتی، هماهنگی، فعالیت بدنی، چربی بدنی، لیاقت ورزش

                                                 
4 self-control 
5 Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A 
6 Duckworth, A.L., Kern, M 
7.Tsukayama, E., Toomey, S. L., Faith, M. S. & Duckworth, A 
8 Self-governing Questionnaire 



بر اساس  هاپاسخ ینمره ده( است.5تا کامال غلط  1درجه ای لیکرتی)کامال درست  6پذیری و استقامت می باشد. این پرسشنامه دارای مقیاس 

ترین ســطن نمره در این اســت. پایین گرفته صــورت( مخالفمو کامالً م، خیلی مخالفم موافقم، خیلی موافقم،مخالف)کامالً  یادرجهلیکرت شــش 

 است. 200ترین نمره و باال 40آزمون 

شنامه روایی :ییروااعتبار و  س شت بدن یپر صدق پورخودپندا سازه و 1391) ی بهرام، عبدالملکی و  سبه( با روش روایی  تحلیل عاملی  لهیو

( 2010مارش و همکاران). گزارش کرد 85/0کرونباخ  آنها اعتبار این پرســشــنامه را با روش آلفای ین. همچنگرفت قرار دیتائ مورد و محاســبه
 80/0صدم به دست آورده اند و ضریب همبستگی خرده مقیاس ها با نمره کل پرسشنامه  88/0اعتبار این پرسشنامه به روش همسانی درونی 

  .دآمدستبه  87/0برای این پرسشنامه  کرونباخ یآلفاضریب  از استفاده با ر این پژوهشد پرسشنامه اعتبار بدست آمده است.
 

ــه بخش ــخص ــاخصآماری  هایمش ــد، ش ــاخص)مانند فراوانی، درص ــتهای بههای گرایش به مرکز و...( اندازههای پراکندگی و ش آمده از دس

 های زیر آمده است.ها در جدولزیرمقیاسهای پژوهش به تفکیک سه متغیر و بر اساس پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

شت بدنی  ست. همچنین چولگی توزیع نمره 47/184میانگین نمره کل خودپندا ست های زیرمقیاسا شت بدنی منفی و کم ا های خودپندا

 فراوان نیست و ازلحاظ آماری معنادار نیست.ها از میانگین بیشتر است، اما مقدار آن ها در این زیرمقیاسدهد هرچند نمرهکه نشان می

 1جدول 

 های آمار توصیفی متغیر خودپنداشت بدنی بر پایه زیر مؤلفه ها مشخصه 

 انحراف  میانگین مقیاس 

 استاندارد

 چولگی بیشترین کمترین

-53/0 36 6 98/3 42/37 چربی بدنی 1  

-28/0 18 3 76/1 15/13 قدرت 2  

-37/0 30 5 03/2 46/23 هماهنگی 3  

 -17/0 18 3 67/1 38/14 لیاقت ورزشی 4

-63/0 18 3 84/1 52/12 فعالیت بدنی 5  

-16/0 24 4 23/2 28/19 عزت نفس 6  

53/1 63/13 انعطاف پذیری 7  3 18 16/0-  

39/1 12/14 سالمتی 8  3 18 44/0-  

83/1 71/13 ظاهر بدنی 9  3 18 41/0-  

94/1 34/14 استقامت 10  3 18 51/0-  

-67/0 216 38 66/17 47/184 نمره کل خودپنداشت بدنی 11  

 2جدول 

 هاهای آمار توصیفی متغیر خودمهارگری بر اساس زیرمقیاسمشخصه 

 انحراف میانگین زیرمقیاس 

 استاندارد

 چولگی بیشترین کمترین



 

و  23/21های خودمهارگری اولیه و خودمهارگری منع کننده به ترتیب زیرمقیاس شــود میانگین نمرهکه در جدول باال مشــاهده میچنان

های خودمهارگری منفی و کم های زیرمقیاساســـت. همچنین چولگی توزیع نمره 46/53اســـت که  نمره کل خودمهارگری برابر با   27/24

 ها از میانگین بیشتر است، اما مقدار آن فراوان نیست و ازلحاظ آماری معنادار نیست.ها در این زیرمقیاسدهد هرچند نمرهاست که نشان می

 هاتحلیل داده .1

 فرضیه اول: خودمهارگری و خودپنداشت بدنی باهم رابطه دارند.

سی رابطه متغیرهای خودمهارگری به شد. چنانکه در جدول منظور برر ستفاده  سون ا ستگی پیر شت بدنی از روش همب شاهده  7-4و خودپندا م

ــت بدنی رابطه معنادار )می ــود بین دو مؤلفه خودمهارگری و خودپنداش ( وجود دارد. بطوریکه خودمهارگری اولیه، خودمهارگری منع p<05/0ش

ـــت بدنی هســـتند. بدین ترتیب میکننده و  نمره کل خودمهارگری دارای ارتباط مثبت و معنادار  توان گفت افرادی که مهارت با خودپنداش

 برند، دارند. گیرند، خودپنداشت بدنی مثبت تری نسبت به افرادی که مهارت خودمهارگری کمتری بکار میخودمهارگری بیشتری را بکار می

 -46/0 30 6 12/4 32/21 خودمهارگری اولیه 1

-38/0 35 7 84/3 27/24 خودمهارگری منع کننده 2  

-46/0 65 13 47/7 46/53 نمره کل خودمهارگری 3  

 3جدول 

 خودپنداشت بدنی خودمهارگری و  ضرایب همبستگی بین متغیرهای  

چربی  مؤلفه

 بدنی

هماهن قدرت

 گی

لیاقت 

ورز

 شی

فعالی

ت 

 بدنی

عزت 

 نفس

انعطا

ف 

پذیر

 ی

ظاهر  سالمتی

 بدنی

استقام

 ت

خودپنداش

 ت بدنی

خودمهارگ
 ری اولیه

-0/17* /14*

0 
0/25** 11/0  038/

0 
17/0  12/0  0/39** /25**

0 
0/54** 0/23* 

خودمهارگ
ری منع 

 کننده

-0/24* /38**

0 
0/19** 08/0  044/

0 
/35**

0 
11/0  0/17* /47**

0 
0/49** 0/83** 

نمره کل 
خودمهارگ

 ری

0/157*

- 

/49**

0 

0/29** 09/0  033/
0 

/28**

0 
/13*

0 

0/25** /29**

0 

0/51** 0/56** 

05/0 *P < 01/0 *P <* 



ستگی بین مؤلفه ن3با توجه به جدول  شترین همب شت بدنی ) خودمهارگری منع کننده و ، بی ست و r ،01/0>p =-83/0خودپندا ( ا

 ( است. r ،01/0<p =-08/0) لیاقت ورزشیکمترین همبستگی مربوط به مؤلفه خودمهارگری منع کننده و 

 کند.بینی میرا پیشدانشجویان فرضیه سوم: خودمهارگری، خودپنداشت بدنی 

 بر پایه خودمهارگری از رگرسیون استفاده شد.دانشجویان بینی خودپنداشت بدنی برای پاسخ به فرضیه سوم یعنی پیش

 

، > F ،05/0P=36/40خودپنداشــت بدنی ) های خودمهارگری وشــود ضــریب رگرســیون برای مؤلفهمشــاهده می 4طور که در جدول همان

31/0=2rبینی کننده خودپنداشــت بدنی هســتند.اما مؤلفه ( معنادار اســت؛ بنابراین مؤلفه خودمهارگری منع کننده و نمره کل خودمهارگری پیش

 بین معنادار خودپنداشت بدنی نیست.خودمهارگری اولیه پیش 

 

 نتیجه گیری

بین دو مؤلفه  کهبود که نتایج نشــان داد با خودپنداشــت بدنی دانشــجویان  خودمهارگری هدف اصــلی پژوهش حاضــر بررســی رابطه 

ــت بدنی رابطه معنادار وجود دارد.  ــان داد که خودمهارگری و خودپنداش ــیون نش مؤلفه خودمهارگری منع کننده و نمره کل همچنین نتایج رگرس

 بینی کننده خودپنداشت بدنی هستندخودمهارگری پیش

ضیه یکم بیان می شجویان  د که رابطه معناداری بینکرفر شت بدنی دان صل چهارم وجود دارد. از نتایج گزارشخودمهارگری و خودپندا شده در ف

خودمهارگری های نتیجه گرفته شد که این فرضیه تا حدی تأیید شده است؛ زیرا ارتباط نمره کل این دومتغیر معنا دار است و رابطه خرده مقیاس

افرادی که مهارت خودمهارگری بیشــتری را بکار  توان گفت که . به عبارتی میارتباط داردخودپنداشــت بدنی  ع کننده باو خودمهارگری مناولیه  

نتایج کلی پژوهش با بخشــی از برند، دارند. گیرند، خودپنداشــت بدنی مثبت تری نســبت به افرادی که مهارت خودمهارگری کمتری بکار میمی

ــ نتایج ــت )طولی کلر، هارتمن و س ــی )2016یگریس ــوکویاما، تومی، فایت و دکوورث 1395(، مهری نژاد، فرح بیجاری، نوروزی نرگس ( ، تس

وجود ارتباط همبستگی بطورکلی همخوانی دارد.خودمهارگری و خودپنداشت بدنی ( همسو است. لذا این یافته با ادبیات پژوهشی دو متغیر 2010)

سی جزعییافتهها بنا بر دار بین برخی خرده مقیاسمعنی صل چهارم، امکان برر شجویان  خودمهارگریتر های ف شت بدنی دان در قالب با خودپندا

 مدل رگرسیونی را فراهم کرده است.

 4جدول 

 خودپنداشت بدنی  دانشجویان بر پایه نظم جویی شناختی هیجان بینی تحلیل رگرسیون برای پیش

 B Beta Sig F 2r بینمتغیرهای پیش

   06/0 114/0 118/0 خودمهارگری اولیه

 31/0 36/40 001/0 558/0 13/1 خودمهارگری منع کننده

 007/0 167/0 229/0 نمره کل خودمهارگری

    05/0 *P < 01/0 *P <* 



سوم پژوهش مبنی بر پیش  شت بدنی بینی نتایج پژوهش فرضیه  ساس خودپندا دار بود. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه معنی خودمهارگریبر ا

ـــت بدنی هســـتند، اما مؤلفه خودمهارگری اولیه پیش نع کننده و نمره کل خودمهارگری پیشخودمهارگری م بین معنادار بینی کننده خودپنداش

ــت. ین یافته با برخی از نتایج یافته ــت بدنی نیس ــت )خودپنداش ــیگریس (، مهری نژاد، فرح بیجاری، نوروزی 2016های طولی کلر، هارتمن و س

سی ) سوکویام1395نرگ ستر و بون) 2010ا، تومی، فایت و دکوورث )( ، ت ست.  تانجنی، بامی سو ا ( خودمهارگری را به ظرفیت فرد 2004( هم

ـــت بدنی نی ز برای غلبه کردن و مهار تکانه های غیرقابل پذیرش و نامطلوب، نظم دادن به رفتارها، تفکرات و هیجانات او می دانند. خودپنداش

کند که متناسب با این پنداشت، رفتار، هیجان و ای نامطلوب و آزارنده ایجاد میاشت منفی از بدن تکانهتصوری از جسم و بدن خویش است. پند

شکل می صی در افراد  شتگیرد که عدم مهار و غلبه بر آنها میافکار خا شکل مواجه کند. افراد بنا بر پندا سالمتی افراد را با م های خود در تواند 

شجویان تواند عواطف منفی در های منفی میکنند و عدم مهار تکانههای مختلف رفتار میموقعیت سندی از خود، دان شکل دهد و عالوه بر ناخور

ــات و غلبه بر تکانه ــاس ــکل مواجه، می کند. لذا خودمهارگری، با تنظیم افکار و احس های نامطلوب، می تواند به پذیرش کارکرد آنها را نیز با مش

صویر خود و کنترل افکار آ های نامطلوب و تنظیم افکار و هیجانات زا کمک کند. بنابراین با توجه به اهمیت خودمهارگری در غلبه بر تکانهسیبت

ها و تنظیم افکار در خودمهارگری با خودپنداشــت بدنی رســد که مهار تکانهو اهمیت افکار و هیجانات افراد نســبت به بدن، به نظر منطقی می

 خودپنداشت بدنی نقش ایفا کند.بینی در پیشدر ارتباط باشد و خودمهارگری دانشجویان 

از جمله دار بود و تمامی زیرمؤلفه های معناخود حرمتبر اساس دانشجویان خودپنداشت بدنی بینی همچنین نتایج فرضیه پژوهش مبنی بر پیش 

شغلیحرمت خود عمومی، حرمت خود خانوادگی، حرمت خود اجتماعی و حرمت خ صیلی-ود  شت بدنی بینی کننده پیش تح شجویان خودپندا دان

همســو ( 1396( و قاســمی )1396(، خانجانی و حقایق )2014گمبک، فارل و وب  ) -الول، زیمرهای بودند. این یافته با برخی از نتایج یافته

ست. حرمت شامل میا شت مثبت در در ارتباط با کلیت خود را  شت بدنی و حرمت خود تباطی درونی باو  شودخود، به نوعی خودپندا هم خودپندا

شت شامل میدارند؛ چرا که هر دو مفهوم پندا ست بدنی و حرمت خود دارای شوند. به عبارتی برخی مؤلفههایی در ارتباط با خود را  های خودپندا

صورتی که نمی ستند، ب شتراکاتی ه شت بدنی را خارج از حرمت خود و حرمت خوا شت توان خودپندا د را خارج از حرمت خود تعریف کرد. خودپندا

بنقل  1999مثبت، تنش های ناشی از تعارضات موجود در زندگی فرد را کاهش داده و موجب هماهنگی فرد با خود و محیطش می گردد )تنس، 

ای در ارتباط با ود، تصــویر واقع بینانه(. افرادی که حرمت خود باالیی دارند، با پذیرش خود و شــناخت توانایی های خ2010از ماتلو و دیگران، 

های اجتماعی، شغلی، خانوادگی و تحصیلی تصورات ناشی از خودپنداشت منفی را در خود تعدیل های بدنی دارند و گاه با تمرکز بر تواناییپنداشت

های بدنی را کاهش تمرکز صــرف بر ضــعف دهد که پنداشــت بدنی را نیز در بر دارد وخود تصــویری از کلیت خود به نمایش میکنند. حرمتمی

ــد که حمی ــت افراد به نظر منطقی می رس بینی پیش خودرمتدهد. بنابرین با توجه به ارتباط درونی این دو متغیر و نقش و اهمیت خود در پنداش

 کند.میدر  دانشجویان افزایش پیدا  خود، خودپنداشت بدنی مثبتیعنی با افزایش میزان حرمت ؛خودپنداشت بدنی باشدکننده مثبت و معنی دار 
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