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Abstract
Background & Aim: Social physical anxiety refers to the feeling of distress
associated with the perceived evaluation of one's physical self, which reduces the selfesteem of people. On the other hand, obesity and its associated disorders are a
growing epidemic across the world. Therefore, this study aimed to evaluate the
relationship between a course of regular physical activity and social physique anxiety
in obese women.
Materials & Methods: This descriptive-correlational research was conducted on 141
obese women attending physical fitness classes in Ajabshir, Iran in 2017, who were
selected via random sampling and based on Morgan Table. Data were collected using
Beck's physical activity questionnaires and social physique anxiety scale by Hart.
Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson’s correlation
coefficient, and multiple linear regression.
Results: In this study, there was a reverse association between labor (P=0.001),
exercise (P=0.001), and leisure time (P=0.001). In addition, 34% of changes in the
social physique anxiety of women was predicted by the index of labor.
Conclusion: Exercise can improve social physical anxiety and body image.
Therefore, performing exercise to reduce physical anxiety seems to be necessary.
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پژوهشی

سولماز بابائی بناب

بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت بدنی منظم با
اضطراب بدنی اجتماعی در زنان چاق
2

سولماز بابائی بناب ،*1احسان نوبران ،2رویا درختی

.1استادیار .گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه مراغه ،مراغه،ایران( .نویسنده مسئول).
 -5کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب ،بناب ،ایران.

تاریخ دریافت1001/90/10 :

تاریخ پذیرش1001/90/91 :

چکیده
زمینه و هدف :اضطراب بدنی اجتماعی به نگرانی افراد در خصوص نگاه کردن به اندام آنها اشاره دارد که موجب
کاهش عزتنفس افراد میشود از طرفی شیوع چاقی و عوارض همراه آن به سرعت در سراسر جهان در حال افزایش
است .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت بدنی منظم و اضطراب بدنی اجتماعی در زنان چاق
انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعهی آماری این پژوهش شامل زنان چاق
شرکتکننده در کالسهای آمادگی جسمانی شهرستان عجبشیر در سال  1001بود که از بین آنها  161نفر بر اساس
جدول مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای فعالیت بدنی بک
و پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی  Hartاستفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بین اضطراب بدنی اجتماعی با شاخص کار ( ،)p=9/991ورزش ( )p=9/991و اوقات فراغت
( )p=9/991ارتباط معکوسی وجود داشت %06 .از تغییرات اضطراب بدنی اجتماعی زنان توسط شاخص کار پیشبینی
میشد.
نتیجهگیری :تمرینات ورزشی می تواند منجر به بهبود تصویر بدنی و اضطراب بدنی اجتماعی شود؛ بنابراین انجام این
تمرینات برای کاهش اضطراب بدنی اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
واژهای کلیدی :فعالیت بدنی منظم ،اضطراب بدنی اجتماعی ،چاقی
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تلفن 90160512911 :ایمیلS.babaei@maragheh.ac.ir :

بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت...

مقدمه

ایران نیز مانند سایر کشورها از این معضل اجتماعی

ارتباط با دیگران است بهگونهای که بسیاری از نیازهای

چاقی شکمی هستند ( .)1زنانی دارای اضافهوزن و چاق

متعالی و شکوفایی استعدادها و خالقیتهایش از طریق

معموالً تمایلی به فعالیت در جامعه ندارند و این

تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی به فعل درمیآید

دورههای بیتحرکی باعث به وجود آمدن اختالالت

( .)1برقراری ارتباط برای همه افراد بهراحتی ممکن

روانی میشود ( .)0انجام فعالیتهای ورزشی در شرایط

نیست و عواملی مانند کمبود اعتماد به نفس ،ارزیابی

کنونی در جوامع مختلف دنیا بهصورت ضرورتی

دیگران در مورد فرد ،ترس از طرد شدن و انتقاد باعث

انکارناپذیر پذیرفتهشده است که به شیوههای مختلف

میشود افراد در موقعیتهای اجتماعی احساس

انجام میشود .تمرینهای ایروبیک نوعی تمرین

اضطراب کنند .این اضطراب در حالت شدید به

ورزشی برای کسب آمادگی جسمانی است که از بروز

اختاللی به نام اضطراب اجتماعی تبدیل میشود (.)1

افسردگی پیشگیری میکند ،خستگی را از فرد دور

افراد دچار اختالل اضطراب اجتماعی از اینکه در

میسازد (.)0

موقعیتهای اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی دیگران

ورزش با پیشگیری از بسیاری از بیماریها ،باعث

قرار گیرند ،واهمه دارند و ممکن است به صورت

افزایش سطح سالمت شده و میزان خطر ابتال به برخی

خجالتآور رفتار کنند (.)5،0

از بیماریهای مزمن را کاهش و میزان رضایت از

زنان از گروه آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند

زندگی را افزایش میدهد ( .)19جذابیت جسمانی

که در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی ویژگیهای

ازجمله موضوعاتی است که در دوران مدرن

خاصی دارند؛ به همین دلیل شناخت دقیق نیازهای آنها

استانداردهای جدیدی پیداکرده است و میتواند روی

ضروری است ( .)6بر همین اساس ،شرایط

برقراری روابط بین افراد تأثیر داشته باشد (.)11

فیزیولوژیک زن ،وی را در معرض خطر قرار میدهد.

اضطراب بدنی اجتماعی ،بهعنوان یکی از عناصر

این شرایط که شامل دوران بلوغ ،بارداری ،شیردهی و

اجتنابناپذیر در اغلب تعامالت اجتماعی رودررو،

یائسگی است ،ایجاب میکند که زن از نظر تأمین

حوزهی مهمی از خودارائهگری محسوب میشود .در

امنیت ،مورد توجه قرار بگیرد ( .)2الزمه اجرای نقشها

هر مواجهه اجتماعی ،طرفین به شکل و ساختار بدنی

و وظایف مهم زنانه در جامعه ،سالمت کامل جسمی و

فرد مقابل توجه میکنند و آن را ارزیابی مینمایند

روحی هر زن است ( .)2هر زن در طول زندگی خود

( .)15این مفهوم حوزهی نسبتاً جدیدی در تحقیقات

بحرانهای مختلفی را پشت سر میگذارد که همچون

علوم ورزشی و روانشناسی ورزش محسوب میشود

حلقههای زنجیر به همپیوستهاند و به طور انکارناپذیری

که عالقه و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است

با سالمت روحی و حتی جسمانی آنها ارتباط دارد

( )1005( Spink .)10در پژوهش خود به این نتیجه

( .)2چاقی یکی از مشکالتی است که امروزه زنان با آن

رسید زنانی که دچار اضطراب بدنی اجتماعی هستند،

مواجه هستند .سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است

در مقایسه با زنان دیگر ،تمایل بیشتری به ورزشهای

در دنیا بیش از یک بیلیون بزرگسال چاق و یا دارای

انفرادی دارند (.)16

اضافهوزن وجود دارد (.)1
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انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری

رنج میبرد بهطوریکه یکسوم زنان ایرانی دارای

سولماز بابائی بناب

نتایج مطالعه دیگری نشان داد زنانی که دچار

مواد و روشها

ورزشی شرکت کنند که در آن لباسهای گشاد بپوشند

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان چاق در

( .)12مشارکت کمتر در تمرینات گروهی و

باشگاههای شهرستان عجبشیر در سال  1001است که

رویدادهای اجتماعی ،ترس از ارزیابی منفی،

به طور مرتب به مدت یک سال فعالیت ورزشی منظم

عزتنفس پایین ،نارضایتی از تصویر بدن و اختالالت

داشتند .نحوه انجام مطالعه بدین شرح بود که ابتدا

تغذیهای از پیامدهای دیگر اضطراب بدنی اجتماعی

باشگاههای موجود در سطح شهرستان عجبشیر

است ( .)11ورزشکاران و مربیان در شرایط مختلف

شناسایی شدند .سپس با هماهنگی با مدیریت باشگاهها

اضطراب بدنی اجتماعی را تجربه میکنند ( .)16نتایج

و توضیح ضرورت تحقیق مقدمات پژوهش فراهم شد.

مطالعهای نشان داد که  %00مردان و  %19زنان خود را

جامعه آماری  559نفر از زنان چاق با فعالیت ورزشی

بزرگتر و چاقتر از وضعیت ایدئال میدانستند (.)11

در سطح باشگاهها بودند ،با توجه به جدول مورگان از

توجه کردن به بدن مانند پدیدههای اجتماعی دیگر

این تعداد 161 ،نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی

یک موضوعی پیچیده و چندبعدی تبدیل شده است.

انتخاب شدند .معیار ورود به این پژوهش عبارت بودند

مشارکت در برنامههای ورزشی منظم میتواند اضطراب

از :سن  09تا  02سال ،شاخص توده بدنی باالی ،09

بدنی اجتماعی را کاهش دهد بنابراین ماهیت اجتماعی

عدم مشکالت ارتوپدی ،عدم پیروی از رژیم غذایی

و گروهی بودن برخی رشتههای ورزشی میتواند افراد

خاص و عدم مصرف داروی خاص در سه ماه قبل از

دچار اضطراب بدن را از مشارکت در تمرین منصرف

پژوهش .شاخص توده بدنی نمونههای مورد مطالعه

کند ،اما تمرین منظم ورزشی میتواند تأثیر درمانی

توسط پژوهشگر و با استفاده از اندازهگیری قد در

داشته باشد و انگیزهی خوبی برای شرکت در

حالت ایستاده با قد سنج دیواری و با دقت 9/2

کالسهای ورزشی باشد ( .)12چگونگی ارتباط بین

سانتیمتر و وزن با ترازوی دیجیتالی با دقت 9/1

اضطراب بدنی اجتماعی و انگیزه انجام تمرینات

کیلوگرم انجام شد .نمونههایی که تمرینات منظم

ورزشی پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی

ورزشی نداشتند و یا اینکه از داروهای خاصی استفاده

همچون عزتنفس و پاداشهای درونی و بیرونی

میکردند از مطالعه خارج شدند.

حاصل از تمرینات ورزشی (برای مثال جذابتر و

پس از مراجعه به افراد و توضیح هدف مطالعه برای

خوشفرم تر به نظر رسیدن) قرار میگیرد ( .)10تاکنون

آنان ،پرسشنامههای فعالیت بدنی  Beckو اضطراب

تحقیقات اندکی به بررسی ارتباط اضطراب بدنی

بدنی اجتماعی ()Social Anxiety Questionnaire

اجتماعی با فعالیت بدنی منظم در زنان ایرانی

بین آنها پخش شد .پرسشنامه فعالیت بدنی توسط بک

پرداختهاند .مطالعه حاضر با هدف بررسی تعیین ارتباط

و همکاران در سال  1005ساخته شده است ( )10و

بین یک دوره فعالیت بدنی منظم و اضطراب بدنی

شامل  11گویه و سه بعد کار ،ورزش و اوقات است.

اجتماعی در زنان چاق سطح شهرستان عجبشیر انجام

پاسخها نمره  1تا  2به خود اختصاص داده بودند .برای

شد.

تعیین پایایی درونی پرسشنامه ،از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده گردید که برابر  9/ 10بود.
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اضطراب بدنی هستند ،تمایل دارند در کالسهای

روش تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی است.

بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت...

به منظور رعایت موازین اخالق پژوهش،

برای سنجش مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی
استفاده شد که شامل  15گویه است .این پرسشنامه

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  11با

توسط  Hartو همکاران ( )1000برای ارزیابی اضطراب

استفاده از آمار توصـیفی ،ضـریب همبسـتگی پیرسون و

بدنی اجتماعی ساخته شد که مقدار اضطراب فرد در

تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیره انجام شد .سـطح

مورد شکل اندام را در موقعیتهای اجتماعی میسنجد

معناداری در تمامی آزمونها کمتر از  9/92در نظر

( .)59پاسخها دارای درجهبندی لیکرت  2تایی است و

گرفته شد.

دامنه نمرات کسب شده بین  15تا  19متغیر است.
گویههای  0 ،1و  11بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .کسب نمره باال به معنی داشتن اضطراب بدنی
اجتماعی بیشتر است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در
مطالعه طباطبایی ( 9/00 )1001بود ( .)51همسانی
درونی این پرسشنامه در مطالعه حاضر  9/02بود.

یافتهها
شرکتکنندگان این تحقق شامل  161نفر از زنان
چاق با دامنهی سنی  02-09سال بودند که به طور منظم
به مدت یک سال فعالیتهای بدنی منظم را انجام
میدادند .مشخصات عمومی آزمودنیها در جدول
شماره  1آورده شده است.

جدول  :1مشخصات عمومی آزمودنیها
متغیر

وضعیت تأهل

وضعیت اشتغال

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

مجرد

60

09/2

متأهل

00

10/2

شاغل

151

09/1

خانهدار

16

0 /0

کارشناسی

101

05/0

کارشناسی ارشد

1

6 /0

دکتری

0

5 /5

همچنین به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  :2ضرایب همبستگی بین شاخصهای فعالیت بدنی و اضطراب بدنی اجتماعی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

 .1شاخص کار

5/00

9/211

 .5شاخص ورزش

5/12

9/212

***

 .0شاخص اوقات فراغت

5/61

9/10

*

 .6اضطراب بدنی اجتماعی

09/10

11/106

5

1
9/601

9/520

***

-9/616

*p>5/550*** , p>5/50** , p>5/50

02

0

6
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آزمودنیها از پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی

پرسشنامهها بهصورت بینام توزیع شد.

سولماز بابائی بناب

بدنی اجتماعی و شاخصهای فعالیت بدنی شامل

که از متغیرهای شاخص کار ،شاخص ورزش و

شاخص کار ،شاخص ورزش و شاخص اوقات فراغت

شاخص اوقات فراغت ،تنها شاخص کار میتواند

در تمام نمونههای شرکتکننده ارتباط معکوس و

اضطراب بدنی اجتماعی را در زنان پیشبینی کند ،به

معناداری وجود داشت ( .)P≤9/92بدینصورت که با

عبارتی میتوان بیان نمود که شاخص کار بهتنهایی می-

افزایش هریک از شاخصهای فعالیت بدنی ،میزان

تواند  06درصد از تغییرات اضطراب بدنی اجتماعی را

اضطراب بدنی اجتماعی کاهشیافته بود .برای بررسی

در زنان پیشبینی نماید.

پیشبینی میزان اضطراب بدنی اجتماعی زنان از روی
شاخصهای فعالیت بدنی ،از آزمون تحلیل رگرسیون
جدول  :3تحلیل رگرسیون خطی چندگانه اضطراب بدنی اجتماعی بر اساس شاخصهای فعالیت بدنی
خطای

ضریب

استاندارد

بتا

شاخص کار

-1/115

5/295

-9/001

-5/165

شاخص ورزش

-1/196

5/111

-9/925

-9/000

9 /1

شاخص اوقات فراغت

-0/122

5/110

-9/591

-1/10

9/901

متغیر

B

بحث و نتیجهگیری

T

p-value

9/91

ضریب
همبستگی

9/61

ضریب تعیین R2

9/55

رگرسیون خطی از بین تمام شاخصهای فعالیت بدنی،

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان میدهد

شاخص کار میتواند به مقدار  %06اضطراب بدنی

که بین اضطراب بدنی اجتماعی و شاخصهای فعالیت

اجتماعی را در زنان پیشبینی کند .این یافته با نتایج

بدنی شامل شاخص کار ،شاخص ورزش و شاخص

پژوهشهای  Cashو همکاران ( Brewer ،)5996و

اوقات فراغت در کل نمونه آماری ارتباط معنادار منفی

همکاران ( )5996همراستا است .نتایج مطالعات فوق

وجود داشت به طوری که با افزایش هریک از

نشان داده بودند ورزش تأثیر مثبتی روی اضطراب بدنی

شاخصهای فعالیت بدنی ،میزان اضطراب بدنی

اجتماعی دارد به این صورت که با افزایش هر یک از

اجتماعی در زنان کاهش مییافت .بهبیاندیگر

مؤلفههای فعالیت بدنی ،اضطراب بدنی اجتماعی در

فعالیتهای بدنی ،توانایی مقابله با مسائل روزمره

آنها کاهش پیدا میکند ( .)50،55بدن هر فرد نخستین

زندگی ،قدرت تصمیمگیری ،احساس مفید بودن ،لذت

قسمت از شخصیت اوست که هنگام برخوردهای

بردن از فعالیتهای روزمره و کاهش اضطراب

اجتماعی توسط دیگران قابلمشاهده است.

اجتماعی را افزایش میدهد .از طرفی بر اساس تحلیل
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نتایج جدول  5حاکی از آن است که بین اضطراب

خطی چندگانه استفاده شد .نتایج جدول  0نشان میدهد

بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت...

بخشهای شخصیت متفاوت است که دیگران بهراحتی

فعالیت بدنی منظم ،اضطراب بدنی کمتری دارند.

میتوانند آن را با دیگر افراد مقایسه کنند و برای این

بهعبارتیدیگر انجام فعالیت بدنی میتواند عالوه بر

کار به ابزاری بهجز مشاهده نیاز ندارند بنابراین ،شکل

ایفای نقش میانجی در کاهش وزن ،میزان و شدت

ظاهری بدن در تعامالت اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

اضطراب بدنی اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار

ازاینرو افرادی که از اضطراب بدنی رنج میبرند ،با

دهد .با توجه به اینکه شاخصهای مورداندازهگیری در

این انگیزه به تمرینات روی میآورند که بتوانند با

پرسشنامهها کامالً ذهنی و وابسته به فرد شرکتکننده

کاهش وزن و چربی و افزایش توان عضالنی و رسیدن

است درنتیجه بهاحتمالزیاد نمونههای موردمطالعه

به ظاهری مطلوب ،که انگیزهای کامالً بیرونی است،

بهدرستی پرسشنامهها را پر نکرده باشند به عبارتی

روابط اجتماعی خود را مدیریت کنند و به جایگاه

ممکن است بهجای تصویر واقعی از فعالیت بدنی و

مورد انتظارشان در تعامالت اجتماعی دست یابند .این

اضطراب بدنی سعی در ارائه تصویری مطلوب از این

نتیجهگیری با نتایج بسیاری از تحقیقات قبلی

فاکتورها داشته باشند

انجامگرفته در این زمینه همخوان است .برای مثال،

انجام فعالیت بدنی نقش تعیینکنندهای در اضطراب

حسینی ( )5910در پژوهش خود گزارش کرده بود که

بدنی اجتماعی دارد چون مشکالت ناشی از این

افراد دچار اضطراب بدنی اجتماعی کمتر از دیگران

اضطراب ممکن است لذتی را که فرد از تمرین میبرد

ورزش میکنند ( )56همچنین  Brewerو همکاران

کاهش دهد و به عدم مشارکت در تمرین منجر شود .از

( )5996گزارش کردند که اینگونه افراد ترجیح

منظر روانشناسی اجتماعی اگر افراد احساس کنند که

میدهند یا در تنهایی ورزشی کنند یا در موقعیتهایی

بدنشان در مقایسه با هم تمرینیهایشان به نحو

ورزش کنند که روی شکل ظاهری بدن زیاد تأکید

چشمگیری بیتناسب است نوعی مقایسه اجتماعی ،رو

نشود ( .)50نتایج مطالعات نشان دادهاند که مدیریت

به باال انجام میدهند که حاصل آن افزایش اضطراب

بدن در بین زنان شایع است .اضطراب بدنی اجتماعی

بدنی اجتماعی و کاهش انگیزه است ،اما به گزارش

معلول شرایط حاکم در محیط زندگی فرد و تعامل این

Brewerو همکاران ( )5996شرکت در تمرینات

شرایط با برداشتهای ذهنی فرد نسبت به بدن خویش

ورزشی همراه با افراد حمایتگر موجب کاهش

است ( .)12،56،55این دالیل میتواند توجیهی برای

اضطراب بدنی میشود ( .)50ماهیت نظاره کنندگان

رابطه معنیدار و ضعیف میان کمالگرایی و اضطراب

اعم از تماشاچیان یا کسانی که همراه با فرد تمرین

بدنی اجتماعی زنان دارای فعالیت بدنی منظم باشد

میکنند در محیطهای ورزشی از نظر وضعیت ظاهری

( .)11بر این اساس که با حفظ فعالیت بدنی منظم از

بدنشان ،حمایتگر بودن یا نبودنشان و احتمال ارزیابی

سوی فرد ،بهتدریج از نقش انگیزاننده اضطراب بدنی

منفی آنها ،اهمیت زیادی در اثرگذاری بر مقدار

اجتماعی کاسته میشود و در مقابل کمالگرایی و

اضطراب بدنی اجتماعی و نوع انگیزه فرد دارد.

بهویژه خرده مقیاس سازماندهی در کنار دیگر عوامل

همچنین میتوان با ارائه توضیح به ورزشکاران در

تأثیرگذار ،همچنان نقش کلیدی خود را در حفظ

مورد فواید جسمانی و روانی تکتک حرکات ،یا

فعالیت بدنی منظم ایفا میکنند (.)52

پخش موسیقی متناسب ،یا هر اقدام دیگری که

00
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عالوه بر این ،بدن از این نظر نیز با دیگر

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر افراد دارای

سولماز بابائی بناب

 انگیزههای حالتی و،سه حوزه ویژگیهای شخصیتی

درگیری ذهنی فرد با حرکات تمرینی را افزایش

.ویژگیهای محیطی بررسی شوند

 کاری کرد که توجه آنها از بدن خود و،میدهد
نگاههای دیگران منحرفشده و به خود فعالیت تمرینی
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تشکر قدردانی
 کمال تشکر و سپاسگزاری،پژوهشگران تحقیق حاضر
خود را از تمام شرکتکنندگان که با دقت تمام پرسشنامهها
.را مطالعه فرموده و به سؤاالت پاسخ دادند اعالم میدارد

، پیشنهاد میشود در مطالعات آینده.معطوف شود
بهمنظور تهیه الگوی پیشبین عواملی همچون میزان
، شاخص توده بدنی و دیگر عوامل،اضطراب اجتماعی
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