
 

 

 نند؟ الزامی را پیش بینی می ک مرینتزشی آیا انگیزه های ور

 

 چکیده 

دو   کنند، در  بینی می  پیش  را  الزامی  ورزش  که  عواملی  آیا  که  اند  پرداخته  مسئله  این  بررسی  به  اندکی  مطالعات 

شرکت کننده پرسشنامه های ورزش الزامی و دالیل ورزش را پر کردند. تمام    303جنس مخالف متفاوت هستند؟  

حال، همبستگی بین ورزش برای تناسب اندام و    متغیرها به میزان قابل توجهی با یکدیگر همبستگی داشتند. با این 

ورزش الزامی با ورزش با هدف تقویت بدن،  ورزش الزامی در زنان به میزان چشمگیری بیشتر از مردان بود. در زنان،  

تناسب اندام و تقویت ذهن قابل پیش بینی بود؛ در مردان، ورزش الزامی با ورزش با هدف تقویت بدن، تفریح و کسب 

    پیش بینی شد. پیامدهای درمان مورد بحث قرار می گیرند.جذابیت 

 

      یتیجنس ی تفاوت ها. یورزش اجبار.  ورزش   لیدال کلید واژه ها:

 

 مقدمه . 1

( حساسیت منفی )مثال، احساس گناه به خاطر از  2تکرار و شدت تمرینات،  (  1ورزش الزامی دارای سه بُعد می باشد:  

( مشغله ذهنی در مورد تمرینات )مثال، برنامه ریزی در مورد روز تمرین( )آکارد،  3تمرین( و  دست دادن یک جلسه  

  امی در میان دانشجویان )دی یانگ و(. با در نظر گرفتن تکرار ورزش الز1999؛ استفان و بِرم،  2002،  1بِرم و استفان 

هودل،  2010اندرسون،   و  کریدر  هایدوک،  گارمن،  مت2004؛  پیامدهای  و  آن  (  روانی  و  فیزیکی  و  عدد  )آکارد 
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الزم است تا عواملی که  (،  1999؛ استفان و برم،  1998؛ بِرم و استفان،  2001،  2؛ آدامز و کیربی 2002همکارانش،  

ورزش الزامی را پیش بینی می کند را مشخص نماییم. متغیر ما که قابل پیش بینی به نظر می رسد، دالیل فرد برای  

است.   تمرین  و  با دورزش  برای کنترل وزن/ وضعیت ظاهری  ورزش  دانشگاهی مشخص شد که  زنان  از  تحقیقی  ر 

(. با این حال، هیچ تحقیق دیگری به بررسی این مسئله  2007،  3ورزش الزامی همبستگی مثبت داشت )تام و اسپالج 

 نپرداخته است.  

 

 مطالعه حاضر 1.1

کننده را برای ورزش الزامی مشخص کرده است )هال، کِر، کوزوب  با وجودی که این تحقیق چندین عامل پیش بینی  

انجام نشده است که  (، هیچ تحقیقی  2007؛ تام و اسپالج،  2001،  5؛ راجرز، هال، بالنچارد و مونرو 2007،  4و فینی 

قات انجام شده  با وجودی که تحقی نشان دهد آیا دالیل ورزش بر رفتار ورزش الزامی اثر می گذارد یا نه. عالوه بر این،  

اسنید  و  بدمین،  )فرنهام،  است  یافته  ورزشی  تمرینات  انجام  دالیل  در  را  جنسیتی  هایی  مورسیا، 2002،  6تفاوت  ؛ 

به  (،  2010،  8؛ ون نیکرک 2008،  7گالیندو و پاردو  به بررسی تفاوت های جنسیتی در دالیل مربوط  هیچ تحقیقی 

 ورزش الزامی نپرداخته است.  

ممکن است پیش بینی کننده ورزش الزامی،  هدف از مطالعه حاضر گسترش تحقیقات قبلی در مورد عواملی است که 

بدن،   تناسب  بدن،  تقویت  وزن،  )کنترل  ورزشی  تمرینات  انجام  دالیل  و  الزامی  ورزش  بین  ارتباط  در  خصوص  به 

تفاوت های جنسیتی  اساس  بر  باشد.  تفریح(،  تمرینات ورزشی، چنین   روحیه، سالمتی، جذابیت، و  انجام  در دالیل 

که در این میان، زنان بیشتر با   متفاوت است  دالیل رفتارهای ورزش الزامی در میان دو جنسیتفرض شده است که  
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انجام تمرینات ورزشی می پردازند )فرنام و   به  اندام  تناسب  انگیزه سالمتی و  با  انگیزه های ظاهری و مردان بیشتر 

 . (2002همکارانش، 

 

 شیوه  . 2

 شرکت کنندگان 2.1

% سفیدپوست،  80.5مرد،    151زن و    155در این تحقیق از کالس های روانشناسی عمومی بودند )شرکت کنندگان  

% سایرین(. پس    2.7% بومی آمریکاو  0.7% از جزایر اقیانوس آرام،    1.3% آسیایی،    8.1آمریکایی،    -آفریاقیی   3.4%

پیش از شروع جمع آوری اطالعات،    از تکمیل بررسی، به هر دانشجو به خاطر مشارکتش اعتبار کالسی اهدا می شود.

 هیئت بازبینی مؤسسه این بررسی را تأیید نمود.  

 

   ارزیابی ها  2.2

 پرسشنامه ورزش الزامی   2.2.1

از   ای متشکل  تامسون   20پرسشنامه  و  )پاسمن  کند  ارزیابی می  را  الزامی  ورزش  مؤلفه  (.  1988،  9سئوال هر سه 

)مثل   در  "موارد  روزانه  کنمبه صورت  می  شرکت  فیزیکی  من "،  "تمرینات  به  دوستی  یا  پزشک  توسط  که  زمانی 

= همیشه  4= معموال، 3= گاهی، 2= هرگز، 1و با جواب های  10( بر اساس مقیاس لیکرت "توصیه شده، ورزش کرده ام 

 (.  α = .88ارزیابی شدند. امتیازات باالتر نشان دهنده رفتارهای ورزش الزامی بیشتراست )
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 دالیل فهرست ورزشی   2.2.2

پرسشنامه   به یک  دادن  با جواب  تا  کنندگان خواسته شد  شرکت  را    24از  دالیل خاص  به  ورزش  اهمیت  موردی 

برای  "،  "از دست دادن وزن"موارد )برای مثال  (.  1988،  11مور، تیمکو و رودین  -)سیلبرستین، استریگل  برآورد کنند 

( بر اساس "برای جذاب بودن از نظر جنس مخالف"،  "له با استرس و اضطراببرای مقاب"،  "بهبود وضعیت ماهیچه ها

از   که  ارزیابی شدند  لیکرت  تا  1مقیاس  اهمیت  بی  کامال  بود. هر مورد  7=  مهم گسترده  بسیار  از هفت =  یکی  در 

اندام )چهار مα= .69زیرمقیاس مربوط به دالیل ورزش قرار می گیرد: کنترل وزن )دو مورد،    =αورد،  (، تناسب 

مورد،  81. )چهار  روحیه   ،)= .84α  ،)  ،مورد )چهار  مورد،  α= .85سالمتی  )سه  )سه  α= .82(، جذابیت  تفریح   ،)

 (. میانگین این موارد برای به دست آوردن امتیاز مقیاس ها گرفته شد.  α= .76( و تقویت )سه مورد، α= .75مورد، 

 

 بحث   . 4

(، در مطالعه حاضر نیز تفاوت  2008،  13؛ چو، بوشمن و وودارد 2009،  12مانند تحقیقات پیشین )بوشمن و براندنبرگ 

ل مربوط به ورزش و در  جنسیتی در ورزش الزامی وجود نداشت. با این حال، همانطور که انتظار می رفت، در دالی

همکارانش   و  فرنام  تحقیق  مشابه  داشت.  وجود  جنسیتی  دالیل  الزامی  ورزش  و  ورزش  دالیل  بین  ارتباط  میزان 

که  2002) است  جالب  کنند.  می  ورزش  بدنشان  تقویت  و  روحیه  بهبود  وزن،  کنترل  برای  مردان  از  بیش  زنان   ،)

الزامی )همبستگی بین   اندام  OEQپرسشنامه ورزش  برای تناسب  از    در و کنترل وزن  ( و ورزش  زنان بسیار بیشتر 

( که دریافتند 2002مردان بود. این نتایج مغایر با نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین بود )فرنام و همکارانش،  

این   که آیا نشان دهنده تغذیه نامنظم در نوجوانان پسر و نه دختر است. مشخص نیست  کنترل وزن و تناسب اندام  

ساختارها )ورزش الزامی و تغذیه  مسئله را باید به تفاوت ها در جمعیت )نوجوانان در مقابل دانشجویان( یا تفاوت در  

 نسبت داد. تحقیقات آتی باید به بررسی این مسئله بپردازند.   نامنظم(
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مردا  و  زنان  از آن است که  نیز حاکی  تحقیق  این  نتایج  بود،  به  همانطور که فرض شده  به دالیل مختلفی شروه  ن 

( در مورد نوجوانان، چنین فرض شده بود که  2002بر اساس تحقیقات فرنام و همکارانش )ورزش الزامی می کنند.  

تناسب اندام در مردان پیش    ورزش الزامی با تمرین با انگیزه های ظاهری در زنان و تمرین با انگیزه های سالمتی و  

ه ما، بر اساس مطالعه حاضر، زنان برای تقویت روحیه و جسم و تناسب اندام و مردان  بینی می شود. بر خالف فرضی

 برای تقویت جسم و تفریح و افزایش جذابیت فیزیکی خود در ورزش های الزامی شرکت می کنند.  

 

  زنان 4.1

( اسپالج  تام و  یافته های  بینی  2007بر خالف  برای کنترل وزن پیش  تمرین  (، جالب است که در تحقیق حاضر، 

بود. الزم به ذکر   برای تقویت جسم نشان دهنده آن  با این حال، ورزش  الزامی در میان زنان نیست؛  کننده ورزش 

این بررسی، مقیاس کنترل وزن با ورزش الزامی  را آزمودند و در    REIاست که تام  اسپالج تنها مقیاس کنترل وزن  

بینی کننده در تجزیه و تحلیل پس رفت ظاهر نشد.   این همبستگی داشت و به عنوان متغیر پیش  در هر صورت، 

یافته ای جالب توجه بوده و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. عجیب نیست که ورزش برای تقویت جسم پیش بینی  

الزامی   اُوِن و بومونت کننده ورزش  ( و تغذیه نامنظم و  2004،  14و همچنین تغذیه نامنظم بود )موند، های، راجرز، 

مشابه تحقیقات قبلی، مطالعه فعلی نیز دریافت که  (.  2005،  15ورزش الزامی با یکدیگر مرتبط هستند )آدکینز و کیل 

شاید فرض این مسئله عجیب نباشد  کنند. زنان نیز به دلیل تناسب اندام و تقویت روحیه در ورزش الزامی شرکت می  

؛  2004،  16که زنان بیش از مردان تناسب اندام را به عنوان دلیلی برای ورزش ذکر می کنند )کولت، درایور و گیلز 

( و استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای تقویا روحیه در زنان رایج تر است )اسمیت،  2008و همکارانش،    17مورسیا

 (.  2001، 18وولف، الفرامبویز 
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 مردان 4.2

تجزیه و تحلیل پس رفت برای متغیرهای پیش بینی کننده ورزش الزامی در میان مردان نشان می دهد که سه دلیل  

تقویت بدن، تفریح و کسب جذابیت است. با در نظر گرفتن  ، وسواس گونه ای ورزش می کنند  اصلی که مردان به طور

( به وجود ارتباطی بین تمایل به ورزیدگی و ورزش الزامی پی بردند و  2011)  19این نکته که پریچارد، پارکر و نیلسن

بیشتر  تا  دارند  تمایل  مار  مردان  ریس،  جکسون،  )گریو،  کنند  توجه  بدنسازی  دیالنی به  و  شاید  2008،  20کلین   ،)

عجیب نباشد که در این بررسی، ورزش کردن به منظور تقویت بدن پیش بینی کننده اصلی ورزش الزامی در مردان  

( و این که ساعات صرف شده برای ورزش  2010،  21با در نظر گرفتن دفعات ورزش )پونته و آنشل بود. عالوه بر این،  

(، این نیز عجیب نیست که در  2008،  22هدف تفریح در مردان مرتبط است )بران و گراهام در هر هفته به ورزش با  

بررسی حاضر، ورزش با هدف تفریح با ورزش الزامی در مردان مرتبط است. با وجودی که بر اساس بیشتر مطالعات 

ا هدف حفظ ظاهر ورزش ( زنان بیش از مردان ب2008؛ مورسیا و همکارانش،  2002انجام شده )فرنام و همکارانش،  

در بررسی انجام شده بر روی ورزشکاران دانشگاهی، هم مردان و هم زنانی که ورزش می کردند، ظاهر را به  می کنند، 

 (.  1996، 23ورزش اعالم کردند )استودل عنوان انگیزه اصلی خود برای 

 

 محدودیت ها  4.3

باید مور این مطالعه وجود دارد که  د بررسی قرار گیرند. اول، نمونه ما شامل دانشجویان محدودیت های زیادی در 

با گسترش دامنه پژوهش خود به بررسی این نکته می پردازند که آیا این یافته ها هنوز در مورد  است. مطالعات آتی  

می  جمعیت بزرگساالن صادق است یا نه. دوم، نبود تنوع در نمونه ما تعمیم دادن نتایج به غیر سفیدپوستان را دشوار 

که،   این  سوم  بپردازند.  نژاد  و  لحاظ سن  به  تر  متنوع  ای  نمونه  در  مسائل  این  بررسی  به  باید  آتی  مطالعات  سازد. 
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آیا دالیل ورزش کردن   بپردازد که  این مسئله  بررسی  به  باید  آتی  ماهیت مطالعه حاضر همبستگی است. مطالعات 

 پیش بینی کننده ورزش الزامی در طول زمان است یا نه.  

در این تحقیق، دالیل ورزش حدود یک سوم تنوع در ورزش الزامی را به حساب می آورد. روشن است که  در نهایت،  

 متغیرهای دیگر بر رفتارهای ورزشی اثر می گذارند و باید در بررسی های آینده در نظر گرفته شوند.  

 

 نتیجه گیری  4.4

ی مفید است که با افرادی کار می کنند که عالئمی از اعتیاد  به طور خالصه، نتایج این تحقیق برای متخصصان سالمت 

به بررسی موارد پیش بینی کننده این این متخصصان  الزم باشد تا  به ورزش را از خود بروز می دهند. ممکن است  

زی این رفتارها و دالیل شرکت افراد در این رفتارها بپردازند. به طور خاص، اگر پزشکان و مشاوران بدانند که چه چی 

رفتارها را در زنان و مردان پیش بینی می کند، آنان هوشیارتر شده و می فهمند که چطور این مسائل می توانند با  

به طور بالقوه برای سالمتی و رفاه فرد مضر است، مشاوران و  یکدیگر ارتباط داشته باشند. از آن جا که این رفتارها  

 موفقیت آمیز این مسائل مطرح سازند.  پزشکان می توانند درمان هایی را برای حل 

   نقش منابع مالی

 هیچ منبع مالی وجود نداشت. 

 همکاران  

تحقیق را طراحی و داده ها را جمع آوری کرده و بخشی از مقاله را نوشت. پریچارد به تحلیل داده ها پرداخته    24بیور 

 و بیشتر قسمت های مقاله را نوشت. تمامی نویسندگان نسخه نهایی را تأیید کردند.  

 تضاد در عالیق 

 تمامی نویسندگان تصدیق می کنند که تضادی در عالیق آنها وجود نداشت.  
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