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مقدمه :موضوع چاقی و اضافه وزن در دختران نوجوان موضوعی قابل توجه است .محققان و روانشناسان به رابطه اضافه وزن
در دختران و رابطه آن با عزت نفس توجه کرده اند .هدف این مطالعه بررسی رابطه عزت نفس با وزن دختران نوجوان شهر قم
است .روش شناسی :این تحقیق به روش توصیفی ـ همبستگی با جامعه آماری دختران نوجوان شهر قم و با نمونه آماری 236
نفر که از طریق جدول مورگان به دست آمده انجام شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سنجش عزت نفس
کوپر اسمیت (دارای  58گویه) ،استفاده شد .این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مطلوب است .یافتهها :بین عزت نفس (کلی)
با وزن دختران  -0/346؛ بین پیشرفت تحصیلی با وزن دختران نوجوان  -0/134همبستگی معکوس وجود دارد .نقش
میانجیگیری پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان در عزت نفس آنها نقش کاهشی است .به عبارت دیگر ،با پایین آمدن پیشرفت
تحصیلی تغییرات عزت نفس با توجه به چاقی ،کاهش مییابد .نتیجهگیری :بر اساس نتایج؛ میتوان نتیجه گرفت که بین
عزت نفس دختران نوجوان با وزن و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود داشته و ضروری است برنامهریزان تغذیه،
سالمت و روانشناسی به یافتههای این مطالعه توجه نمایند.
واژههای كلیدی :عزت نفس کلی ،وزن دختران نوجوان ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان دوره متوسطه.
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-1مقدمه
از نظر مازلو ارضای عزت نفس به احساساتی از قبیل ارزش ،قدرت ،لیاقت ،کفایت ،مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی
خواهد شد .اما بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت ،ضعف و درماندگی میشود (ذوالفقاری.)1377 ،
نحوه تعامل و کیفیت روابط والدین در ارضای نیاز به عزت نفس و شکلگیری احساسات موثر است (باقرپور .)1384 ،والدین به
عنوان اولین عامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی را در رشد و تحول روانشناختی و اجتماعی آنان ایفا میکنند .آلوامسون
گزارش می کند خلق شیوه فرزندپروری و وقایع نامطلوب زندگی والدین روی رشد شناختی و عزت نفس کودکان اثر دارد
(مزولیس ) 2006 ،والدین با فراهم آوردن محیط اجتماعی مناسبی که به نوجوانان اجازه میدهند تا نیازهای خود به شایستگی،
عزت نفس و احساس تعلق را برآورده سازند می توانند زمینه کسب انگیزش خودمختار و در نتیجه پیشرفت تحصیلی باالتر را
برای آنان فراهم نمایند (حجازی .) 1390 ،والدین نیز که از نظر کیفیت روابط در سطح پایینی هستند باعث مشکالت روانی
مانند اضطراب و عزت نفس پایین در فرزندانشان میشوند (حاج یحیی و بیروالد .)2001 ،در یک بررسی تأثیر منابع حمایتی
پدر ،مادر و دوستان بر عزت نفس و یافته ها نشان داد که منابع حمایتی والدین همبستگی تنگاتنگ و دو سویه با عزت نفس در
دانش آموزان دارد و کیفیت زندگی اعضای آن بر تعامالت پیچیده بین افراد خانواده تأسثیر دارد (رضایی و همکاران.)1386 ،
بنابر گفته راجرز آگاهی از وجود احساسها و تمایالت ناسازگار با خودپندارهی تعریف شده موجب اضطراب ناخوشایند میباشد
و چون اضطراب ناخوشایند میباشد شخص تالش میکند تا وجود احساسها و تمایالت واقعی و اصیل خویش را انکار کند .به
باور راجرز مسیر خودشکوفایی به رو راست بودن ،احساسهای واقعی ،پذیرفتن و عمل نمودن به آنها نیاز دارد و این هدف اصلی
روش روان درمانی راجرز یعنی درمان مراجع محور است .او معتقد بود که ما درباره اینکه چه کسی میتوانیم باشیم ،تصورات
ذهنی داریم .این تصورات که خود آرمانی نام دارد ما را بر می انگیزد تا تفاوت بین خودپنداره و خودآرمانی را کاهش دهیم
(شفیع آبادی .)1372 ،اکثر نظریههای روان شناختی کالسیک و معاصر ،بر این عقیده متفق هستند که همهی افراد ،نیاز
فزاینده ای به عزت نفس دارند .در واقع از زمانیکه ویلیام جیمز کتاب اصول روانشناسی خود را منتشر کرد تا جدیدترین
مطالعات تجربی که امروزه درباره عزت نفس انجام میپذیرد که عزت نفس تعیین کننده مشکلهای متعدد رفتار آدمی
میباشد ،تحقیقات جدید درباره اهمیت عزت نفس ،به تدوین تئوریهای مهارکننده وحشت انجامیده است (گرنیرک و سولمن،
 .)1999تئوریهای مهارکنند ه وحشت تا حدودی بر اساس تحقیقات ارنس بیکر ( )75-1973نتیجه گرفت .این تئوری بیان
میکند که عزت نفس یکی از جنبههای شخصیتی آدمی است که در دنیای ذهنی فرد ،از ارزش باالیی برخوردار است و افراد
عزت نفس را بوسیلهی پایدارسازی مفهوم واقعیت نگه میدارند و بوسیله درونی کردن ارزشها که توصیف کننده نقطه نظرشان
است ،زندگی میکنند .این تئوری بیان میکند که هر فرد آدمی ،نیاز فزایندهای به عزت نفس دارد .چرا که عزت نفس هسته
مرکزی جنبههای روان شناختی آدمی است و او را از اضطراب محافظت مینماید و او را نسبت به آسیبپذیری و فناپذیری آگاه
میگرداند.
بهرهمندی از عزت نفس عالوه بر آنکه جزئی از سالمت روانی محسوب میشود ،با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است .محققان
بسیاری دریافته اند که بین عزت نفس مثبت و نمرات باال در مدارس رابطه وجود دارد (بپ و همکاران .)1999 ،خالصه اینکه
عزت نفس یک جنبهی مهم در کارکرد کنش کلی فرد است و با زمینههای دیگر چون سالمت روانی -اجتماعی و عملکرد
تحصیلی وی در ارتباط است.
-2مبانی نظری و پیشینه
عزت نفس ،باور و اعتقادی است که فرد دربارهی ارزش و اهمیت خود دارد .حرمت نفس را میتوان با عوامل مختلف توضیح داد
از جمل ه فردی که عزت نفس دارد معتقد است که انسان مقدس است و به دلیل این تقدس بودن نمیتوان او را قربانی
اعتقادهای دیگران کرد ،عامل بعد اینکه همهی انسانها با هم متفاوتند؛ یعنی بین افراد مختلف با نژادها و قومیتهای مختلف
هیچ فرقی وجود ندارد و همینطور انسانها با هم برابرند ،عامل دیگر خود دوستی و احساس رضایت داشتن از آنچه هستم و
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هر چه که هستم و همین طور نداشتن شرم و خجالت از وجود خود است .اصوالً میتوان عزت نفس را در امور مختلف زندگی
شرح داد افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکالت فراوانی روبرو میشوند .یکی از مباحثی که در
زندگی هر انسانی مطرح است و در موفقیتها و شکستهای فرد تأثیری مستقیم دارد نگرش فرد نسبت به خود است،
دانشآموزی که به ظرفیت ها و توانایی خود اعتقاد داشته باشد از نظر بهداشت روانی در شرایط خوبی خواهد بود و به
موفقیتهای فراوانی خواهد رسید .در حقیقت عزت نفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسانها و رسیدن به
موفقیت میباشد که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته است .عزت نفس
به عنوان متغیری مهم در سالمت روان نقش دارد (سادات ،قاسم زاده و سلیمانی.)2011 ،
روانشناسان ،عزت نفس را به عنوان ارزیابی فرد از خود و ساختن مفهومی در مورد ویژگیهای و تواناییهای خود تعریف
میکنند (فلوری .)2006 ،عزت نفس افراد رشد میکند و کل زندگی انسان را در بر میگیرد و باعث بوجود آمدن تصویری در
مورد خودمان می شود ،تجارب کودکی و کیفیت ارتباط والدین و دوستان اساس عزت نفس ما را شکل میدهد (یاراتان
ویرسولو .)2010 ،پژوهش های مختلف موید ارتباط عزت نفس با عوامل مختلف از جمله عوامل آموزشی ،دموگرافیک ،سطح
تحصیالت والدین ،کیفیت روابط والدین ،انگیزه پیشرفت و شغل آینده است (رومی و همکاران ..)1386 ،بنایراین شناخت عزت
نفس و عوامل موثر بر آن میتواند در برنامهریزی و تصمیمگیریهای متولیان آموزش نقش بسزایی داشته باشد (رومی و
آسایش .) 1391 ،در پژوهش نشان داده شد که برخی از متغیرهای کیفیت زندگی والدین پیشبینی کنندههای بهتر برای
ویژگیهای روانی دانشآموزان هستند (رضایی و همکاران .)1386 ،هلی ( )2007نیز در پژوهشی دریافت که کیفیت روابط
والدین بر عزت نفس دانشآموزان تأثیر دارد .پژوهشهایی که بر روی نوجوانان اسرائیلی انجام شده ،نشاندهندهی تأثیر ارتباط
پدر و مادر با کودک در پدید آورندهی خودپندارهی مثبت و عزت نفس است (هاف من و همکاران.)1988 ،
نتایج تحقیقات اشتاینبرگ ،باربر و همکاران ( ،2001نقل از پیتزر )2001 ،با اشاره به همبستگی میان سبک فرزندپروری و
متغیرهایی چون عزت نفس ،اعتماد به نفس ،مسئولیت پذیری ،پیشرفت تحصیلی ،موقعیتهای اجتماعی ،اضطراب ،افسردگی و
حل مسئله بیانگر این موضوع است کودکانی که والدین مثبت اندیش و متعادل آنها را تربیت کردهاند در همهی متغیرها،
وضیعت مناسب تری داشتند .به عبارت دیگر آنها عزت نفس باالتر ،پیشرفت تحصیلی بهتر و اضطراب کمتری در حل مسائل
داشتند .نوجوانان در دوره ی نوجوانی بیش از هر زمان دیگر به همراهی ،حمایت و مراقبت نیاز دارند ،بزرگترین حامی و پناهگاه
نوجوانان در این دوران حساس خانواده است .والدین باید فرزند خود را تشویق کنند تا در حد توان به سعی و تالش در راه
کسب موفقیت و سازندگی بپردازند (کاشفی .)1381 ،وزن و چربی بدن دختران نوجوان ،موضوعی است که ذهن اکثر دختران
نوجوان را به خود درگیرد گرده است .نوجوانان به خصوص دختران ،به شدت پیگیری وزنشان هستند .از این رو ابتدا مبانی
نظری در خصوص چاقی و اضافه وزن و علل و عوارض آن ،ترکیب بدن ،چربی ضروری و غیرضروری و تأثیر ورزش بر چربی و
وزن بدن ارائه میشود .سپس مروری بر پیشینه تحقیق در ادامه خواهد آمد.
چاقی عبارت از مقدار بیش از حد متوسط چربی موجود در بدن است .این موضوع به نوبه خود بستگی به محتوای چربی موجود
در هر یک از سلولهای چربی و کل تعداد این سلول در بدن دارد .متوسط درصد چربی در مردان و زنان به ترتیب  15و 25
درصد است و چنانچه درصد طبیعی چربی بدن مردان و زنان جوان از مقادیر مذکور تجاوز نماید غیرطبیعی تلقی میشود و
نشانه چاقی است (خالدان .)1382 ،امروزه چاقی یکی از معضالت بهداشتی در کشورهای جهان به شمار میرود.با توجه به
توسعه شهرنشینی ،صنعتی شدن جوامع افزایش رشد اقتصادی و جهانی شدن بازار،تغییرات سریعی در الگوی رژیم غذایی و
شیوه زندگی مردم ایجاد شده است در نتیجه،این تغییرات منجر به افزایش شیوع چاقی و بیماریهای مزمن مربوط به رژیم
غذایی در افراد بالغ و همچنین جمعیت جوان شده است (زالیال و همکارانش)2006 ،
یکی از راههای کاهش جرم،کم کردن میزان غذای مصرفی است.کاهش روزانه  250تا  500کیلو کالری از انرژی مصرفی
روزانهامی تواند به کاهش و ایجاد جرم دلخواه منجر شود.کاهش جرم بیش از  0/9کیلوگرم در هفته از طریق رژیم غذایی
توصیه نمیشود.چون سایر مکانیسمهای تولید انرژی غیر از مواد چربی را فعال خواهد کرد.وقتی افراد چاق از رژیم کم کالری
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استفاده میکنند،بافت بدون چربی کاهش مییابد که منجر به تعادل منفی نیتروژن میشود که در پی آن خستگی و مشکالت
روانی به وجود میآید .در واقع با رژیم غذایی جرم چربی و جرم بدون چربی کاهش مییابد (ویلمور و کاستیل .)1999 ،روش
دیگری که برای کاهش جرم استفاده میشود،فعالیتهای بدنی روزانه است (شرمان )2000،ورزش صحیح میتوان از کاتابولیسم
مواد پروتئینی جلوگیری کرد و بر شدت تجزیهی کر بو هیدراتها و چربیها افزود .عالوه بر این تحقیقات نشان میدهند که
میزان متابولیسم تا حدود  24ساعت بعد از فعالیت بدنی باال خواهد بود به ویژه وقتی فعالیت از نوع هوازی یا با شدت نسبت ًا
زیاد انجام شود .اما دست کم دو ماه الزم است تا پس از ورزش هر نوع کاهشی در بافت چربی به وجود آید ،ترکیب رژیم غذایی
و رزش به منظور کاهش جرم توصیه میشود (هیل و همکارانش.)2001 ،
چاقی پدیدهای است که از تعامل عوامل پیچیدهای چون ژنتیک و اجزای رفتاری به وجود میآید .اجزای رفتاری نیز به نوبه
خود شامل فعالیت بدنی و رژیم غذایی است که تحت تأثیر زمینههای اجتماعی و فرهنگی و محیطی قرار دارد (دانیلز و
همکارانش .)2005 ،طی دهههای گذشته هزینه انرژی در بچهها کاهش پیدا کرده است ( تیولد و همکارانش )2007،و الگوی
فعالیت بدنی در نوجوانان نیز تغییر کرده که نتیجه افزایش زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون،سرگرم شدن با بازیهای
ویدیویی و اینترنت و افزایش انرژی دریافتی و همچنین کاهش مدت زمان برای فعالیت بدنی در مدارس و جوامع است
(جانسون و همکارانش .)2004 ،دالیل اضافه وزن ناشی از فقر حرکتی و مصرف غذاهای چرب و غیره مفید مانند ساندویچ،
دریافت زیاده از حد انرژی ،فشارهای درونی ،استرسها ،نگرانیها ،کم کاری غده تیروئید ،هیپوفیز ،هیپوتاالموس ،اختالل در
عملکرد سیستم کنترل اشتها ،تغییرات هورمونی بعد از سن بلوغ و یائسگی است .افرادی که از رژیمهای غذایی بی ارزش اما
پرکالری استفاده میکنند  40درصد از افرادی که از رژیمهای غذایی حاوی سبزیجات ،میوهها ،شیر و مواد غذایی کم چرب و
حاوی فیبر فراوان استفاده میکنند در معرض اضافه وزن قرار دارند (گائینی.)1387 ،
زارعی و همکاران ( ،)1389تحقیقی را با عنوان «اکسیداسیون چربی و مصرف انرژی در شدتهای مختلف دو نوع فعالیت
ورزشی دویدن و دوچرخه سواری در پسران نوجوان چاق» انجام داده بودند .نتایج نشان داد که برای نوجوانان چاقی که
هدفشان از انجام فعالیت بدنی ،کاهش وزن (افزایش مصرف انرژی و ارتقای اکسیداسیون چربی در سطح معینی از پاسخهای
قلبی ـ عروقی) است ،فعالیت دویدن با شدت متوسط ،فعالیت بدنی مؤثرتری نسبت به پدال زدن روی دوچرخه است .یاوریان و
نیکاختر ( ،)1387به بررسی نقش فعالیتهای هوازی در جنبههای مختلف سالمت روانی (افسردگی ،اضطراب ،نشانههای بدنی
و عملکرد اجتماعی ) زنان پرداختند.برای انجام این مطالعه  18زوج از زنان که نمرات آن هادرپرسش نامه سالمت عمومی به
هم نزدیک بود انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و آزمودنیهای گروه آزمایشی به مدت
 10هفته و در هر هفته سه جلسه تمرینات ورزشی را انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که انجام تمرینات ورزشی تأثیرات
مثبت معنی دار بر سالمت عمومی و جنبههای مختلف آن دارد.
محبی و همکاران ( ،)1385در بررسی اثر تمرینات هوازی (8هفته وهرهفته3بارو با شدت60تا 70درصد حداکثر ضربان قلب) بر
کنترل گلوکز خون ،آمادگی قلبی تنفسی و عوامل خطرزای مرتبط با بیماریهای قلبی ـ عروقی در بیماران دیابتی و غیر
وابسته به انسولین به این نتایج رسیده بودند که تمرین هوازی در بیماران دیابتی موجب کاهش وزن بدن ،شاخص توده بدن و
درصد چربی بدن میشود .نورشاهی و همکاران ( ،)1385تحقیقی را با عنوان «بررسی و مقایسه روشهای کاهش وزن (رژیم
غذایی و ورزش ،رژیم غذایی و ورزش همراه با رفتار درمانی) بر تغییر جرم و چربی موضعی زنان» انجام داده بودند که برنامه
تمرینی شامل ،گرم کردن ( 10دقیقه) و فعالیت هوازی ( 20دقیقه) بود .ضربان قلب در طی فعالیت هوازی در حد  %70ضربان
قلب بیشینه حفظ شد .و هم چنین  20دقیقه فعالیت قدرتی در نظر گرفته بودند.نتایج حاصل نشان داد که جرم بدن ،شاخص
جرم بدن و جرم چربی بدن آزمودنیها به طور معناداری در دو گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .اما بین
گروههای تجربی هیچ گونه تفاوت معنا داری مشاهده نشد .رحمانی نیا و همکاران ( ،)1389تحقیقی را با عنوان «اثر ورزش
پیاده روی در میزان چربی بدن دختران» انجام داده بودند .یافتهها نشان داد که ورزش پیاده روی به طور موثری توده چربی و
درصد چربی بدن را کاهش و توده بدون چربی را افزایش میدهد .فاکس و ماتیوس ( ،)2012گزارش کردهاند ،زنان پس از یک
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برنامه تمرین بدنی شامل دویدن آرام ،راه پیمایی و دویدن با شدت متوسط ،میتوانند انتظار تغییرات ذیل را داشته باشند:
)1کاهش قابل مالحظهای در چربی بدن )2افزایش اندک در وزن بدون چربی )3کاهش اندک در وزن کل بدن .این تغییرات به
ویژه کاهش چربی ،در زنان چاق نسبت به زنان الغر بارزتر است.
ماک و همکاران ( ،)2010ارتباط مستقیمی بین نمایهی توده بدن با آزمونهای دراز نشست ،انعطافپذیری و ارتباط معکوسی
بین نمایه تودهی بدن و آمادگی قلبی ـ تنفسی مشاهده کردهاند .بووت و همکاران ( ،)2007عنوان کردهاند که ارتباط معکوس
و بسیار قوی بین سطح آمادگی جسمانی و اضافه وزن وجود داردو کاهش سطح آمادگی جسمانی در نوجوانان چاق به دلیل
وزن اضافی است که باعث کاهش عملکرد ورزشی در آنها میشود .کابالرو و همکاران ( ،)2007هیچگونه ارتباط معناداری بین
میزان تماشای تلویزیون و شیوع اضافه وزن و چاقی در جوانان  12-17ساله مورلیس مکزیکو مشاهده نکردند که تفاوت در
یافتههای این مطالعات نسبت به مطالعات زارعی و همکاران ( ،)1389ممکن است ناشی از اختالف در شیوه زندگی ،وضعیت
اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ،خطا در گزارش دهی باشد .متا و همکاران ( ،)2006هیچگونه تفاوت معناداری در میزان
تماشای تلویزیون بین دو گروه چاق و غیر چاق در نوجوانان  13-18ساله پرتقالی مشاهده نکردند .زالیال و همکاران ( ،)2006با
مقایسه سطح فعالیت بدنی نوجوانان  11-15ساله مالزیایی در سه گروه الغر ،نرمال و اضافه وزن هیچگونه اختالف معناداری
مشاهده نکردند.این مطالعه یکی از دالیل عدم مشاهده اختالف معنی دار در سطح فعالیت بدنی بین گروههای مختلف وزنی را
خطا در گزارش دهی و کم گزارش دادن میزان و شدت فعالیت بدنی ،به خصوص در آزمودنهای چاق عنوان کردند .کالس
اسکندن و همکاران ( ،)1996اظهار داشتند تمرین باعث افزایش اکسیداسیون چربی در زمان استراحت میشود .در واقع یکی از
آثار مفید به کارگیری تمرین در برنامههای کاهش وزن نسبت به رژیم غذایی همین ویژگی است.
-3روششناسی تحقیق
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه اعتماد به نفس با وزن دختران نوجوان با میانجیگریی پیشرفت تحصیلی بود .این تحقیق به
روش توصیفی و از نوع همبستگی طرحریزی و اجرا شده است .تحقیقات توصیفی به بررسی وضعیت موجود اشاره دارد و از
دخل و تصرف در موقعیتها و متغیرها ،پرهیز کرده و صرف ًا به توصیف وجود موجود میپردازد .همبستگی از آن جهت است که،
پژوهشگر رابطه احتمالی بین متغیرهای تحقیق را به کمک روشهای آماری ،بررسی میکند .جامعه آماری این پژوهش شامل
همه نوجوانان دختر که معموالً دانشآموزان دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر قم تلقی میشوند ،هستند .با توجه به وضعیت
حاضر یعنی بیماری کرونا و در دسترس نبودن جامعه آماری ،همچنین نداشتن اطالعات دقیق از جامعه آماری ،برای
نمونهگیری ،از روش زنجیرهای (یعنی معرفی نمونهها توسط خود نمونهها) استفاده شده است .تعداد نمونه آماری بر اساس
مطالعات پیشین و برآورد مطالعات همبستگی ،تعداد  60نفر از دختران نوجوان (عمدت ًا دانشآموزان دوره متوسطه) شناسایی و
در فرآیند پژوهش ،شرکت کرده و در تکمیل پرسشنامه ،در فضای مجازی همکاری کردند .ابزار جمعآوری دادهها :ابزار اصلی در
جمعآوری اطالعات و دادهها در این تحقیق پرسشنامه بود .در این پژوهش از پرسشنامه  58سؤالی کوپر اسمیت و یک
پرسشنامه جمعیت شناختی که اطالعات مربوط به وزن و پیشرفت تحصیلی دختران را جمعآوری میکرد ،استفاده شد .در این
مطالعه ،پایایی ابزار به روش الفای کرونباخ بررسی شده و عدد  0/84به دست داد که نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار است.

-4یافتهها
جدول  1آمار توصیفی مقیاس «سن تقویمی» در دختران نوجوان
متغیر مورد بررسی

تعداد

دامنه
تغییرات

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

مقیاس «سن تقویمی»

60

6

14

20

16.92

1.427

2.037

مقیاس «وزن»

60

24

36

60

48.92

6.968

48.54
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مقیاس «معدل درسی»

60

8

11

20

16.37

2.643

6.98

مقیاس «عزت نفس کلی»

60

10

20

12

8.03

3.22

10.36

مقیاس «عزت نفس اجتماعی (همساالن)»

60

10

2

12

7.80

3.25

10.56

مقیاس «عزت نفس خانوادگی (والدین)»

60

10

2

12

8.12

3.23

10.48

مقیاس «عزت نفس تحصیلی (آموزشگاهی)»

60

10

2

12

8.25

3.27

10.71

جدول  2آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون عزت نفس كلی با وزن دختران نوجوان
متغیرهای مورد بررسی

میانگین

انحراف

تعداد

ضریب

سطح

معیار

مشاهده

همبستگی

اطمینان

-0/346

0/001

وزن دختران نوجوان

48.92

6.967

60

عزت نفس کلی

8.03

3.220

60

نتیجه
رابطه معکوس و
معنادار است

بر اساس نتایج به دست آمده؛ بین عزت نفس کلی با وزن دختران نوجوان  ،به میزان  -0/346همبستگی معکوس معناداری
وجود دارد .)P<0/01( .به عبارت دیگر هر چه به وزن دختران نوجوان اضافه میشود ،از عزت نفس کلی آنها کاسته میشود.
جدول  3آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون پیشرفت تحصیلی با وزن دختران نوجوان
انحراف

تعداد

ضریب

سطح

معیار

مشاهده

همبستگی

اطمینان

60
60

-0/134

0/034

متغیرهای مورد بررسی

میانگین

وزن دختران نوجوان

48.92

6.967

پیشرفت تحصیلی

16.37

2.643

نتیجه
رابطه معکوس و
معنادار است

بر اساس نتایج به دست آمده؛ بین پیشرفت تحصیلی با وزن دختران نوجوان  ،به میزان  -0/134همبستگی معکوس معناداری
وجود دارد .)P<0/05( .به عبارت دیگر هر چه به وزن دختران نوجوان اضافه میشود ،از پیشرفت تحصیلی آنها کاسته میشود.
-5نتیجهگیری
وقتی از نوجوانان خصوصاً دختران نوجوان صحبت می شود ،در واقع با گروهی از افراد جامعه که در بسیاری از موضوعات
شخصی و اجتماعی حساس هستند ،صحبت شده است .در بین موضوعات مورد بحث در خصوص دختران نوجوان ،وزن آنها
(منظور شکلی بدنی از لحاظ چاقی و الغری) و البته عزت نفس دختران نوجوان ،جایگاه قابل توجهی برای بررسی در بین
روانشناسان و محققان دارد .عزت نفس و سالمت روانی افراد ،از مفاهیم بسیار مهمی است که در زندگی روزمره تکتک افراد
جامعه تأثیر بسیاری دارد .در کنار عزت نفس مفاهیم ،مقولهها و متغیرهای بسیاری قابل بررسی و مطالعه هستند .در این
پژوهش ،در کنار عزت نفس ،وزن دختر نوجوان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .تقریباً برای همه دختران نوجوان و جوان،
مقوله وزن ،مقولهای مهم و قابل توجه است .امروزه چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از معضالت سالمتی گریبانگیر تعداد
زیادی از مردم است .پیشرفتهای صنعتی و زندگی ماشینی فعالیت جسمانی انسانی رادرطی چندین سال اخیربه حداقل خود
رسانده که معضالت فراوانی نیز به همراه داشته است.
عزت نفس و سالمت روانی در افراد جامعه علی الخصوص دختران نوجوان و به طور عمده در نوجوانان عاملی بسیار مهم و
اثرگذار در رشد و تعالی نوجوانان تلقی میشود .بنابراین ضروری است دستاندرکاران جامعه نسبت به مقوله عزت نفس از یک
طرف و از طرف دیگر مقوله اضافه وزن و چاقی دختران نوجوان توجه ویژهای داشته باشند .امروزه چاقی و اضافه وزن به عنوان
یکی از معضالت سالمتی گریبانگیر تعداد زیادی از مردم (خصوصاً دختران نوجوان) است .پیشرفتهای صنعتی وزندگی
ماشینی فعالیت جسمانی انسانی را درطی چندین سال اخیربه حداقل خود رسانده که معضالت فراوانی نیز به همراه داشته
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است .یکی از این مشکالت چاقی و اضافه وزن و کاهش توان هوازی است که امروزه بسیاری از افراد با آن دست به گریبان
هستند.چاقی عبارت است از مقدار بیش از حد متوسط چربی موجود در بدن و اضافه وزن بودن هم به دلیل چربی اضافی یا
وزن بیشتر عضالنی است .دالیل چاقی و اضافه وزن در قرون اخیر ناشی از فقر حرکتی بر اثر مدرنیزه شدن و شهرنشینی،
مصرف غذاهای چرب و غیره مفید ،دریافت زیاده از حد انرژی ،فشارهای درونی ،استرسها ،کم کاری غدد تیروئید ،هیپوفیز و
 ،...میباشد (گائینی و دبیدیروشن .)1387 ،نتایج حاصله از تحقیقات در زمینه اثر فعالیت بدنی بر میزان وزن و درصد چربی
بدن تغییرات مطلوبی را نشان میدهد از جمله :محبی و همکارانش ( ،)1385در تحقیق بر روی بیماران دیابتی به این نتیجه
رسیدند که تمرین هوازی در بیماران دیابتی ،موجب کاهش وزن بدن ،شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن میشود.
رحمانینیا و همکارانش ( ،)1389در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ورزش پیاده روی به طور موثری توده چربی و درصد
چربی بدن را کاهش و توده بدون چربی را افزایش میدهد .با توجه به نتایج تحقیقات بررسی شده چنین استنباط میشود که
انجام فعالیت بدنی منظم و طوالنی مدت اثرات قابل توجهی بر کاهش وزن بدن و درصد چربی بدن دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که؛ بین عزت نفس کلی با وزن و پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان ،رابطه معناداری وجود دارد.
یافتههای این پژوهش با یافتههای بالبی ( ،)1935هورنای ( ،)1950راجرز ( )1951 ،1959و دیگران؛ گیگاس و اسکالی
()1968؛ الرسون و سلیگمن ()1999؛ گنزالز و ولتزر ( )2001و ولفرات و همکاران ()2003؛ همخوانی دارد .بنابراین میتوان
اظهار داشت که اضافه وزن و چاقی دختران نوجوان ،باعث کاهش عزت نفس در دختران نوجوان شهر قم شده و پیشرفت
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