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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  جنسیت در خودپنداره بدنی نوجوانانتأثیر 

  2، ثریا فاضلی1سمیه سپه اجیرلو

  آزاد واحد تهران مرکزيبیومکانیک ورزشی، دانشگاه  کارشناس ارشد، سمیه سپه. 1

  اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل معلم. 2

  چکیده

بــه همــین منظــور جهــت ي الزم اســت. سطح تعلیم و تربیت امــر ءکارگیري اصول و مبانی روانشناسی جهت ارتقاب

آگاهی و شناخت خصوصیات و حاالت روانی دختران و پسران؛ این مطالعه هدف خود را بررسی تــأثیر جنســیت در 

پسر مقطع راهنمــایی بــه صــورت  50دختر و  50خودپنداره دختران و پسران نوجوان متمرکز کرد. براي این منظور 

راي بررســی خودپنــداره بــدنی از پرسشــنامه خودتوصــیفی مارش(ضــریب خوشه اي تصادفی وارد تحقیق شدند. بــ

  ) استفاده شد. نتایج نشان داد بین خود پنداره با جنسیت نوجوانان ارتباط معناداري وجود ندارد.85/0پایایی=

  خودپنداره بدنی، نوجوانی، جنسیت.واژگان کلیدي: 

ABSTRACT: 
Applying the principles of psychology to improve the level of education is necessary. In order to raise awareness and 
understanding of the characteristics and psychological states of boys and girls, this study aims to investigate the effects 
of gender on adolescent boys and girls self-focused. For this purpose, 50 male and 50 female secondary school for the 
study were randomized cluster. To search for physical self-concept of self-description questionnaire Marsh (coefficient 
= 0/85) was used. The results showed no significant relationship between self-concept and gender adolescents. 
KEYWORDS: self-concept, gender, adolescent. 

  مقدمه

براي نیل به زندگی سالم، عالوه بر وضعیت بدنی و فیزیولوژیکی مطلوب بایستی فرد از لحاظ روانی نیز داراي 

هاي بالقوه خود بهره مند شود. شرایط مساعد باشد. در این صورت می تواند از حداکثر ظرفیت بدنی و توانمندي 

در این میان؛ نکته پراهمیت نوع نگرش فرد نسبت به خود است که میزان اعتماد به نفس و قابلیت فرد را تعیین می 

 "خودپنداره بدنی"کند و بهتر است قبل از تعامل با افراد و ورود به اجتماع به شیوه اي صحیح شکل گیرد. موضوع 

ی مطرح و با اهمیت است و در هر دوره اي از زندگی به شکل خاصی نمایان می شود. اما در تمام دوره هاي زندگ

اهمیت مضاعفتري می یابد. نتایج برخی تحقیقات  "برهه بلوغ"توجه به این مسأله در دوره نوجوانی با توجه به 

ي آنان کم اهمیت تر بوده انجام شده نشان داده اند تصویر بدنی مردان مثبت تر و پرداختن به جذابیت ظاهري برا

است. هدف این مطالعه بررسی این مسأله بوده است که آیا تفاوت جنسیتی؛ خودپنداره بدنی را در نوجوانان تحت 

  تأثیر قرار می دهد؟

  

  روش شناسی تحقیق

خوشــه اي بــود. نمونــه گیــري بــه صــورت مقایســه اي  -علــینیمه تجربی با طرح آزمایشی حاضر؛ روش پژوهش 

بود. بــراي ارزیــابی  پارس آبادساله شهرستان  12-15 از دانش آموزان پسر) 50دختر،  50(نفر 100شامل  تصادفی

تهیــه کــرده  1994این پرسشــنامه را مــارش در ســال استفاده شد.  بدنی توصیفی پرسشنامه خودخودپنداره بدنی از 
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

. ایــن ابــزار باشــدمی =  85/0پایــایی آن ضریب است. پایایی آن با استفاده از آلفاي کرانباخ محاسبه شده است که 

مــی دهــد. الزم بــه احساسات وگرایشهاي فرد را نسبت به بدن خود نشان که وضعیت افکار، سوال است  70شامل 

 ).1383زاده، شــفیع -باریابی قرار گرفته اســت. (بهــرامآموزان در ایران مورد اعتاین پرسشنامه براي دانشذکر است 

ي محاسبه شاخص هاي مرکزي، پراکندگی و فراوانی متغیرهــاي تحــت بررســی اســتفاده شــد. و از آمار توصیفی برا

  مستقل سنجیده شد. tمقایسه تفاوتهاي جنسیتی با خودپنداره بدنی با استفاده از روش آماري 

 یافته ها

  آموزان دختر و پسربررسی تفاوت معنادار بودن خودپنداره بدنی در دانش . 1جدول 

  Sig  درجه آزادي   t  اي خودپنداره بدنیخرده مقیاسه

  9/0  399  085/0  سالمتی

 9/0  403  - 013/0  هماهنگی

 001/0  402  2/3  فعالیت

 1/0  400  - 43/1  چربی

 5/0  401  - 5/0  لیاقت ورزشی

 6/0  393  46/0  کل بدن

 1/0  400  - 52/1  قیافه ظاهر

 6/0  402  4/0  قدرت

 5/0  401  62/0  انعطاف

 1/0  399  3/1  استقامت

 8/0  396  - 22/0  عزت نفس

 2/0  346  04/1  خودپنداره بدنی کل

  

  بحث و نتیجه گیري

رسد که تفاوتهاي جنسی بیش از تأثیر عوامل مربوط بــه تفاوتهــاي فیزیولــوژیکی و آنــاتومیکی (ســاختاري) بنظر می

معــین باشــد. در  مربوط به نقش جنس و دیدگاه افراد جامعه در مورد وظایف خاص مردان و زنــان در یــک اجتمــاع

هاي هاي جمعــی بــه دلیــل بافــت فرهنگــی و اســالمی کشــور نشــانهجامعه ما، محیط بیرون از خانه و نیز در رســانه

رسد که دختران جامعه ما نســبت بــه خورد. بنابراین اینطور به نظر مینمایش ظاهري به چشم نمیمدپرستی و رقابت

ر اجتماع و در کنار پسران برخوردار بــوده و لــذا از ایــن بابــت جوامع دیگر از اضطراب کمتري براي حضور خود د

خورد. از طرفی تحقیقات مشــابه بســیار انــدکی در کشــور انجــام اي بین دو جنس به چشم نمیتفاوت قابل مالحظه

بــه  شده است. از اینرو استناد به نتایج بدست آمده از سایر جوامع که بافت فرهنگی ـ اجتماعی کامالً متفاوتی نســبت
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تــوان نســبت کشور ما دارند را به یکی از علل عدم توافق نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر با تحقیقات مشــابه می

گیري کلی از روي نتایج این تحقیق که روي نمونه کوچکی از جامعه انجام شد بایــد احتیــاط آمیــز داد. اگرچه نتیجه

  باشد.
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