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 فعال زنان میان در شده ادراک استرس و بدنی تصویر انگاری، ءخودشی مقایسه

 غیرفعال زنان و یوگا ورزشی ی رشته در
 

 3، محمد مهدی شمسایی2اصغرنژاد فرید ، علی اصغر1نفیسه دامیار

 تْراى ایراى،. رٍاًطٌبسی گرٍُ الکترًٍیکی، ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ عوَهی، رٍاًطٌبسی رضتِ ارضذ کبرضٌبسی هسئَل، ًَیسٌذُ 1

ٍاًپسضکی اًستیتَ رٍاى، سالهت ٍ رفتبری علَم داًطکذُ علوی، ّیئت عضَ 2 ٍاًطٌبسی گرٍُ ایراى، پسضکی علَم داًطگبُ تْراى، ر  ثبلیٌی ر

ٍاًطٌبسی استبدیبر 3  تْراى ایراى، الکترًٍیکی، ٍاحذ اسالهی، آزاد داًطگبُ ر

 

 چکیده

ٍرزضی  ی رضتِدر زًبى فعبل ٍ غیرفعبل در  ضذُ ادراکخَدضی اًگبری، تصَیر ثذًی ٍ استرس هطبلعِ حبضر ثب ّذف هقبیسِ ی 

زى عبدی اًتخبة  55گیری در دسترس ثَد. ثذیي هٌظَر هقبیسِ ای ٍ رٍش ًوًَِ-یَگب اًجبم ضذ. رٍش پژٍّص حبضر علی

( تقسین ضذًذ. ثرای سٌجص n=25تجرثی ) (، nٍ=25ضذًذ. ایي افراد ثِ صَرت ًوًَِ گیری در دسترس در دٍ گرٍُ کٌترل )

( ٍ 1311(، ثرای سٌجص تصَیر ثذًی از پرسطٌبهِ کَپر ٍ ّوکبراى )1313از پرسطٌبهِ کَّي ٍ ّوکبراى ) ضذُ ادراکاسترس 

( استفبدُ ضذ. ثرًبهِ توریي یَگب ثر طجق استبًذاردّبی 1331ثرای سٌجص خَدضی اًگبری از پرسطٌبهِ ًل ٍ فریذریکسَى )

(. در پبیبى ّطت ّفتِ هجذدا پرسطٌبهِ ّبی تحقیق در 2555د در طَل ّطت ّفتِ اجرا ضذ )دی ثٌتَ ٍ ّوکبراى، هَجَ

ّبی آهبری تحلیل ٍاریبًس چٌذ راِّ هیبى اعضبی دٍ گرٍُ تَزیع ٍ سپس جوع آٍری ضذ. دادُ ّبی تحقیق ثب استفبدُ از رٍش

داد کِ توریٌبت یَگب در گرٍُ آزهَى ثبعث کبّص هعٌی داری در ًورات تجسیِ ٍ تحلیل ضذًذ، ًتبیج تحقیق ًطبى  tٍ آزهَى 

ثٌبثرایي هی تَاى ًتیجِ گرفت کِ ٍرزش یَگب ًقص هْوی در کبّص ؛ ، تصَیر ثذًی ٍ خَدضی اًگبری ضذضذُ ادراکاسترس 

 ر ًظر گرفتِ ضَد.آسیت ّبی رٍاًطٌبختی در ًتیجِ خَدضی اًگبری دارد ٍ هی تَاًذ ثِ عٌَاى رٍیکرد ٍرزضی هٌبسجی د

 

 ، تصَیر ثذًی، خَدضی اًگبریضذُ ادراکتوریي یَگب، استرس های كلیدی:  واژه
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