
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 

  1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 
فت

ریا
خ د

اری
 ت

 :
21/

11/
85  

یب
صو

خ ت
اری

 ت
 :

29/7/
86  

87  

  راک شایستگیهای جسمانیمقایسۀ اد
  :دانشجویان فعال و غیرفعال
  نقش جنسیت و ترکیب بدنی

  *)گرایش رفتار حرکتی(بدنی دانشگاه تهران   ارشد تربیت  کارشناس؛ حمید بیات 
  بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران   استادیار دانشکدۀ تربیت،دکتر احمد فرخی 

  بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران  نشکدۀ تربیتدانشیار دا ؛دکتر عباسعلی گائینی 

 به توجه با غیرفعال و فعال دانشجویان جسمانی شایستگیهای ادراک مقایسۀ از است عبارت حاضر تحقیق از هدف  :چکیده

 دختر دانشجوی 107 تعداد .جسمانی شایستگیهای ادراک با بدنی ترکیب بین ارتباط بررسی همچنین آنان، جنسیت

 برای .شدند انتخاب تهران دانشگاه دانشجویان بین از ساده تصادفی طور به ساله 28-18 غیرفعال و عالف پسر و

 بودن غیرفعال و فعال ارزیابی جهت بدنی، فعالیت ارزیابی نامۀ پرسش دو از حاضر تحقیق در اطالعات آوری  جمع

 میزان تعیین در )بدن کل و ظاهربدنی، بدنی، چربی مقیاس  خرده سه شامل( بدنی خودتوصیفی نامۀ پرسش و فرد

 Inbody دستگاه بدنی، ترکیب ارزیابی برای همچنین، .شد استفاده خود جسمـانی شایستگیهای از فرد ادراک

 واریانس تحلیل آزمون از بود عبارت استفاده مورد آماری روش .شد استفاده )بدنی ترکیب آنالیزکنندۀ دستگاه(

 فعالیت تعامل و جنسیت و بدنی فعالیت داد نشان نتایج .پیرسون همبستگی یبضر و )Way ANOVA2-( دوراهه

 افراد دیگر، عبارت به ).>P 05/0( دارد خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک بر معناداری تأثیر جنسیت و بدنی

 جسمانی شایستگیهای به نسبت تری  مثبت نگرش دختران، با مقایسه در پسران و غیرفعال، افراد با مقایسه در فعال

 چاقی عوامل با خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک بین داد نشان همبستگی نتایج همچنین، .داشتند خویش

  ).>P 05/0( دارد وجود معناداری و معکوس رابطۀ )بدن چربی درصد ،WHR بدن، تودۀ شاخص(
  

  .ادراک بدنی، ترکیب بدنی، فعالیت بدنی  :واژگان کلیدی
*  E.mail: hamidbayat200@yahoo.com 

  
   مقدمه
 ارتباط و انسان وجود تمامیت عقیدۀ مورد در

 ویژه  به یکدیگر، با آن مختلف های  جنبه تنگاتنگ

 مهارتهای اجرای با افراد احساسات و عواطف رابطۀ

 را روان و جسم .ندارد وجود تردیدی حرکتی

 هر به باید .دانست هم از جدای عامل دو توان  نمی

 الزم های  زمینه و کرد توجه توأم طور به آنها دوی

 زیرا کرد، فراهم را جنبه دو هر شکوفایی و رشد برای

 اش وجودی ابعاد تمامی که است انسانی کامل انسان

 روان دانند  می خوبی به اکنون شناسان روان .رشدیابد

 جسمانی و بدنی شرایط تأثیر تحت مستقیماً انسان

 تحت اندامها اعمال و انسان جسم متقابالً و اوست
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  88 مقایسه ادراک شایستگیهای جسمانی دانشجویان فعال و غیرفعال، نقش جنسیت و ترکیب بدنی

  ).3( است ذهنی و روانی فضای تأثیر
 فعالیت و رقابت اند  داده نشان زیادی تحقیقات

 .دارد اجتماعی و روانی و جسمانی فواید بدنی،
 تأثیرگذاری پتانسیل بدنی تمرین و ورزش همچنین،

 .داراست را 1بدنی ادراکی خود ویژه به ادراکیها، خود بر
 خود بدنی توانایی حس در را افزایشی راداف اغلب

 های جنبه به اغلب که اند  کرده  گزارش تمرین از بعد

 افرادی دلیل بدین .شود  می منتقل فرد زندگی دیگر

 کنند  می شرکت جسمانی فعالیت و ورزش در که

 ،6( دارند بیشتر نشاط و کمتر اضطراب بهتر، احساس
8،10.(  
 بدن ترکیب اجزای از بدن کلی شکل که آنجا از

 تودۀ مقدار بدن، چربی میزان یعنی -گیرد  می نشأت

 بدن کل دهندۀ  تشکیل ... و فرد، وزن قد، عضالنی،

 با ما ارتباطی های  زمینه از یکی بنابراین، -است

 از داریم خود به نسبت که احساسی و دیگران

 سرچشمه ما جسمانی آمادگی و بدن ترکیب

  ).8( گیرد  می
 دهد  می نشان گذشته دهۀ در شده  انجام مطالعات

 رخ نیم و شخص سالمتی در مهم عاملی بدن ترکیب

 در علت، همین به .اوست روانی و جسمانی آمادگی

 عمومی امری بدنی ترکیب گیری  اندازه حاضر، حال

 و بهداشتی درمانی، مراکز از بسیاری در رایج و
 شدن  متداول اصلی دالیل از یکی .است ورزشی

 بین که است ای  رابطه بدنی ترکیب گیری  دازهان

 درصد مخصوصاً بدنی، ترکیب عوامل از بسیاری

 روانی و جسمانی بیماریهای از بسیاری با بدن، چربی

  ).8،12( دارد وجود
 را خود که است این روح سالمت عالیم از یکی

 پنداشت یا مفهوم .بپذیریم و بشناسیم هستیم چنانکه

 نگرشها احساسات، از است ای  پیچیده مجموعۀ خود

 مورد در فرد که ناآگاهانه و آگاهانه ادراکات و

 مفهوم .دارد خود جسمانی حاالت و نقش ارزش،

 گذشته تجربیات از فرد تفاسیر کنندۀ  منعکس »خود«

 ).21( اوست احساسات و اجتماعی تعاملهای تا

 با خود، جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک

 و افزایش سیمایی  خوش و دگی،آما نیرومندشدن،
 به میل بدنی فعالیت و ورزش با .شود می تقویت

 ایجاد پرکاری و سرشاری شود، می زیاد زندگی

 .شود  می حاصل خودکامیابی نهایتاً و شود،  می
 احساس و نفس به اعتماد به ورزش در موفقیت

 ادراک پیدایش سبب و انجامد می درونی قدرت

 شود می خود جسمانی ایشایستگیه از فرد مثبت

)24.( 1  
 با اِستانتون و هانبر کمک به شیوِلسون 1976 سال در
 سلسله و بعدی چند الگویی جیمز نظریۀ به توسل

   ).2000میلر( کردند ارائه را خود ادراک از مراتبی
  

  عمومی خودادراکی
  

  غیرآموزشگاهی خودادراکی                   آموزشگاهی ادراکی خود
  

  اجتماعی      جسمانی      هیجانی      انگلیسی     تاریخ     ریاضی    لومع
 
  )2000میلر، از نقل( مراتبی  سلسله نظام یک در خود ادراک .1 شکل
    

 و تر  جزئی موارد به هرچه مراتب، سلسله این در
 را کمتری پایداری و ثبات رویم،  می تسلسل تر  پایین

 پایدارترند، تر  کلی مراتب بالطبع .کنیم  می مشاهده

 رفتار بر بیشتری تأثیر نیز و دارند بیشتری ماندگاری

 و چندبعدی ساخت به جدی توجه .گذارند می فرد
 آن، بودن  الیه  الیه و خود ادراک مراتبی  سلسله

 که دهد  می نشان را شخصیتی فرایند این بودن تحولی

 خود .شود  می پیچیده و متفاوت سن افزایش با

                                                               
1. Physical self-percept 
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  89 حمید بیات، دکتر احمد فرخی، دکتر عباسعلی گائینی

 زندگی تجربیات و دیگران با موفق تعامل در ادراکی

 خود .ماند  می پایدار نتیجه، در و یابد  می تحول

 به اگر و دارد نیاز هماهنگی و دوام، ثبات، به ادراکی

 استقاللی  بی و ناهماهنگی احساس کند، تغییر سرعت

 در تدریجی تحول با ثبات بنابراین، .دهد  می دست به

 با بلکه ندارد، منافاتی محیط اب خالق تعامل یک

 بیشتری هماهنگی و دوام از تر  غنی های  وهله به ورود

 »خود« خود ادراک کانون در .شود می برخوردار
 گذشتۀ به شخص .شود می محسوب دهنده  انجام

 به دادن  شکل و ادراک، حال، تحلیل خویش،

 باید صورت این در .پردازد  می آینده در تجربیاتش

  ).3( باشد تغییرپذیر اما محکم خود از یهاول درک
 و زولیکا ،)2000( اشلیچ و ساسپا ،)2004( آسای

 سفوک و تیلور ،)2000( شافر و ریچمن ،)2000( گونی
 رادـاف ددادن نشان خود تحقیق در همگی )2005(
 نگرش و ادراک رفعالـغی رادـاف هـب تـنسب الـفع

 این، بر هعالو .دارند خویش بدن به نسبت تری  مثبت

 و پیرس ،)1988( همکاران و نتز ،)2004( اندرسون
 بر را بدنی فعالیتهای انجام تأثیر )1991( همکاران

  .ردندنک مشاهده خویش بدن به نسبت فرد ادراک
 و جنسیت نقش دربارۀ دانیم،  می که طور همان
 پسران و دختران خود، جسم به نسبت فرد ادراک

 جامعه و پذیرند  می جامعه در متفاوتی نقشهای

 از توقع مثالً .کند  می تحمیل آنها بر متفاوتی انتظارات

 و است دلپسند و جذاب ظاهری از برخورداری دختر
 به نسبت دختران نگرانی موجب انتظارات این شاید

  ).10( شود خود بدن و ظاهر
 هازمن و لیندوال ،)2006( بریدابلیک و هاگلند و ملند

 کنت و تود ،)2002( همکاران و وایت ،)2004(

 و اسپاس ،)2001( هانتر و دالی ،)2002( آسای ،)2003(
 فرد نگرش بر جنسیت تأثیر بررسی به )2000( اشلیچ

 و پسران بین آنها .پرداختند خویش بدن به نسبت

 تفاوت خویش بدن به نسبت خود نگرش در دختران

 نسبت پسران دیگر، عبارت به .اند  داده نشان معناداری

 شایستگیهای مورد در تری  مثبت ادراک ختراند به

 و پالنینسک همچنین، .دارند خویش جسمانی
 از ادراک بین )1988( نتز ،)2005( فوزناریک

 تفاوت پسران و دختران جسمانی شایستگیهای

  .نکردند مشاهده را معناداری
 همکاران و ساوی ،)2005( همکاران و سانگ

 و هاو ،)2000( بیجونتورپ و روزموند ،)2005(
 و چاقی عوامل بین رابطۀ بررسی به )2002( همکاران
 پرداختند خویش بدن به نسبت فرد نگرش چگونگی

 نگرش بین معکوس ارتباط به خود تحقیق در که

 چاقی عوامل با خویش بدن به نسبت فرد مثبت

 )WHRو 1بدن تودۀ شاخص و بدن چربی درصد(
 )2004( نهمکارا و الندگرین همچنین، .یافتند  دست
 .نکردند گزارش مورد این در را معناداری ارتباط

 در ذکرشده سودمندیهای به توجه با بنابراین،

 این دنبال به محقق متناقض، های  یافته همچنین، باال،

 ادراکات بر تأثیری جسمانی فعالیت آیا که است

 دارد؟ خود جسمانی شایستگیهای از فرد درونی

 فرد درونی ادراکات بر تأثیری جنسیت آیا همچنین،

 همچنین، دارد؟ خود جسمانی شایستگیهای از

 چه اند بدن کل دهندۀ  تشکیل که بدن ترکیب اجزای

 خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک با ای  رابطه

  دارند؟
  شناسی  روش
 نوع از تحقیق این تحقیق، اهداف به توجه با

 مقایسۀ به که آنجایی در .است توصیفی تحقیقات

 و فعال افراد جسمانی شایستگیهای از ادراک
 .است وقوع از پس یعلّ روش شده،  پرداخته غیرفعال

                                                               
1. Body Mass Index 
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  90 مقایسه ادراک شایستگیهای جسمانی دانشجویان فعال و غیرفعال، نقش جنسیت و ترکیب بدنی

 عوامل بین رابطۀ بررسی به که دیگر، بخش در

 خود شایستگیهای از فرد ادراک با بدنی ترکیب

  .است همبستگی روش شده،  پرداخته

 آماری جامعۀ
 دانشگاه دانشجویان را تحقیق این آماری جامعۀ

 .دهند می تشکیل سال 28 -18 سنی دامنۀ با تهران
 و پسر 53( نفرند 107 بررسی مورد های نمونه تعداد

 های دانشکده از ساده تصادفی طور به که )دختر 54

 همگی .اند  شده انتخاب تهران دانشگاه مختلف

 و جسمی معلولیت گونه هیچ بدون و سالم افرادی
   .اند روانی

   گیری  اندازه ابزار
 جهت )3( بدنی فعالیت ارزیابی نامۀ پرسش از

 این .شد استفاده فرد بودن غیرفعال و فعال ارزیابی

 گزینه 5 حاوی سؤال هر و سؤال 4 حاوی نامه پرسش

 تمرین، مدت ارزیابی جهت سؤاالتی شامل است،

 در تمرین شدت و هفته، در تمرین جلسات تعداد

 اساتید از تن 5 را نامه پرسش محتوای روایی .هفته

 طریق از نامه پرسش این پایایی همچنین، .تأییدکردند

 ضریب .شد گیری  اندازه مجدد آزمون-آزمون

 ای  رده درون همبستگی ضریب طریق از 86/0 پایایی

(ICC) 4 نامه پرسش این امتیاز حداقل .آمد دست به 
 معیار که است امتیاز 20 آن امتیاز حداکثر و امتیاز

 امتیاز غیرفعال و فعال گروه دو در افراد بندی  تقسیم

 باالتر امتیاز که افرادی که صورت این به .است میانه

 که افرادی و فعال گروه در کردند، کسب میانه از

 غیرفعال گروه در کردند کسب میانه از تر پایین امتیاز

   .قرارگرفتند

 اعتبار با 1بدنی خودتوصیفی نامۀ پرسش از همچنین،

 شایستگیهای از فرد ادراک میزان تعیین در )3( 88/0
 11 شامل نامه پرسش این .شد استفاده خود جسمانی

 مقیاس  خرده سه آنها میان از که است مقیاس  خرده

 بدن کل مقیاس  خرده و بدن، ظاهر بدن، چربی

 هر .بود تحقیق این اهداف با منطبق که شد استفاده

 در .است سؤال 6 حاوی مقیاسها  خرده این از یک

 کامالًَ تا موافقم کامالً گزینۀ 6 سؤال هر قابلم

 مورد در را خود نظر آزمودنی و قرارگرفت مخالفم

 جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک دربارۀ سؤال هر

   .کند  می بیان ها  ازگزینه یکی روی بر عالمت با
 طریق از درونی ثبات محاسبۀ برای همچنین،

 و %83 نامه پرسش کل در نباخوکر آلفای روش
 مقیاس  خرده شامل مقیاسها  خرده از کدام هر پایایی

 و %85 بدن کل مقیاس  خرده و %91 بدن چربی
 بنابراین، .آمد دست به %63 ظاهربدنی مقیاس  خرده

 از فرد ادراک گیری  اندازه در نامه پرسش این

 از نظر مورد نمونۀ در خود جسمانی شایستگیهای

 .است برخوردار باالیی پایایی
 دستگاه از بدن ترکیب ارزیابی جهت همچنین،

 دستگاه این .شد استفاده 2بدن ترکیبات تحلیل و تجزیه

 در %98 اعتبار و روایی با و کره کشور ساخت

 با دستگاه این .است بدنی ترکیبات گیری  اندازه

 و بدن از ناچیز بسیار الکتریکی جریان گذراندن
 جریان این به نسبت بدن مختلف اجزای که مقاومتی

 آب سلولی،  درون آب نظیر متغیرهایی دهند  می نشان

 چربی، بدون وزن بدن، چربی درصد سلولی،  برون

 وزن و باسن، دور به کمر دور بدن، تودۀ شاخص

 آن از محقق ولی .کند  می گیری  اندازه را ...و عضله

 درصد( است تحقیق اهداف با مرتبط که متغیرهایی

                                                               
1. Physical  Self-Description Questionnaer 
2. Inbody (Body composition analysis) 
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 دور به کمر دور و بدن، تودۀ شاخص بدن، چربی

  .است کرده استفاده )باسن

  تحقیق اجرای روش
 نامۀ پرسش ابتدا آزمودنیها، انتخاب از پس

 نمونه افراد اختیار در بدنی فعالیت میزان ارزیابی

 نامه، پرسش آوری  جمع از پس .قرارگرفت

 گروه دو به آزمودنیها و گرفت  صورت گذاری  نمره

 این به .شدند تقسیم فعالغیر افراد و فعال افراد

 روز 2 در شد خواسته آزمودنیها از که صورت

 آزمایشگاه به دختر و پسر گروه دو در مشخص،

 تهران دانشگاه بدنی  تربیت دانشکدۀ حرکتی رفتار

 و بدنی خودتوصیفی نامۀ پرسش پرکردن جهت
  .کنند  مراجعه بدن ترکیب گیری  اندازه

  آماری روش
 فعالیت .1 :از بودند ارتعب بین  پیش متغیرهای

 ،) پسر و دختر( جنسیت .2 ،)غیرفعال و فعال( بدنی
 از فرد ادراک :مالک متغیر بدنی ترکیب .3

  .خود جسمانی شایستگیهای
 برای و توصیفی آمار از ها  یافته بندی  طبقه برای

 با .شد استفاده استنباطی آمار از آنها تحلیل و تجزیه

 تفاوت بررسی در امتریکپار آزمونهای شرایط احراز

 تحلیل آزمون از متغیرها تعامل و گروه دو میانگینهای

 تـهـج و )Way ANOVA2-( هـدوراه انسـواری
 پیرسون همبستگی ضریب از متغیرها همبستگی بررسی

 و بود >05/0P معناداری سطح .است شده استفاده
  .شد استفاده /10spss آماری تحلیلهای و تجزیه برای

  ها  یافته
 و بدنی فعالیت تعامل و جنسیت و بدنی فعالیت .1

 از فرد ادراک بر معناداری تأثیر جنسیت

 این ).=002/0P( دارد خود جسمانی شایستگیهای

 بر معناداری تأثیر بدنی فعالیت دهد  می نشان یافته

 .دارد خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک
 غیرفعال ادافر با مقایسه در فعال افراد که معنا بدین

 جسمانی شایستگیهای به نسبت تری  مثبت نگرش

 تأثیر جنسیت دهد  می نشان همچنین، .دارند خویش

 جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک بر معناداری

 با مقایسه در پسران که معنا بدین دارد؛ خویش

 شایستگیهای به نسبت تری  مثبت نگرش دختران

   .دارند خویش جسمانی

 شایستگیهای از فرد ادراک راهۀ دو واریانس تحلیل یجنتا .1 جدول 
   آنها تعامل و جنسیت و گروه عوامل مورد در خود جسمانی

  آماری شاخص
 P ارزش  df F  عوامل

  000/0  32/61  1  جنسیت
  000/0  59/230  1  گروه

  002/0  93/9  1  گروه * جنسیت
  
 باسن دور به کمر دور ۀانداز نسبت بین .2

)WHR( جسمانی شایستگیهای از ردف ادراک با 

  .دارد وجود معناداری و معکوس ارتباط خود
)463/0- r =(؛ )000/0 p =( :پسرها  
)698/0- r=(؛ )000/0 p=( :دخترها  

 
 از فرد ادراک با )BMI( بدن تودۀ شاخص بین .3

 و معکوس ارتباط خود جسمانی شایستگیهای
  .دارد وجود معناداری

)320/0- r =(؛ ) 018/0 p =( :پسرها  
)393/0- r =(؛ )004/0 p =( :دخترها 

 از فرد ادراک با بدن چربی درصد بین .4

 و معکوس ارتباط خود جسمانی شایستگیهای
  .دارد وجود معناداری

  
)468/0- r =(؛ )000/0 p =( :پسرها  
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)799/0- r =(؛ )000/0 p =( :گیری  نتیجه و بحث  دخترها   
 دهد  می نشان تحقیق این های  یافته از یکی

 از فرد ادراک بر معناداری تأثیر بدنی فعالیت

 که معنا بدین .دارد خود جسمانی شایستگیهای

   نگرش غیرفعال افراد با مقایسه در فعال افراد

  

98/26
81/96

94/28
85/89

100/72
87/84

95/71

76/08
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120
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  دختر و پسر و غیرفعال و فعال افراد در خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک میانگینهای .2 شکل
  

  غیرفعال و فعال افراد در خود جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک به مربوط آماری شاخص .2 جدول
  آماری شاخص  پراکندگی شاخصهای

  

  گروه
  جنسیت و 

  میانگین
  رکورد حداقل  حداکثررکورد  تغییرات دامنۀ  معیار انحراف  )امتیاز(

  68  107  39  82/6  72/100  پسر
  فعال
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 از ادراکجسمانی  شایستگیهای به نسبت تری  مثبت

 موافق غیرفعال و فعال افراد جسمانی شایستگیهای

 زولیکا ،)2000( اشلیچ و اسپاس ،)2004( آسای نتایج

 و دالی ،)2005( فوکس و تیلور ،)2002( آسای ،)2000(
 نشان خود تحقیق در همگی که است )2001( پارفیت

 ادراک غیرفعال گروه به نسبت فعال گروه دادند

   .دارند خویش جسمانی شایستگیهای از تری  مثبت
 بیان چنین توان  می تحقیق این های  یافته تحلیل در

 با جسمانی آمادگی تمرینات و بدنی فعالیت که کرد

 روزمرۀ لمس و احساس زمینۀ کردن  فراهم

 با همراه تواناییها، این نمایش و جسمانی تواناییهای

 به افراد اعتقاد همچنین اطرافیان، از مثبت بازخورد

 عزت افزایش و بهبود در ها  برنامه این سودمندبودن

 خود جسمانی شایستگیهای از مثبت ادراک و نفس

   .است مناسبی وسیلۀ و ابزار
 در شرکت کنند  می بیان سونستروم رابرت نین،همچ

 تواناییهای سطح افزایش موجب بدنی فعالیتهای

 خود نوبۀ به این و شود می فرد بدنی آمادگی و بدنی

 و قابلیتها از فرد برآورد و ارزیابی نوع در تغییر به
 نهایت در که انجامد می اش  جسمانی شایستگیهای

 به نسبت ردف مندی رضایت احساس و لیاقت حس

 جسمانی شایستگیهای از فرد مثبت ادراک و بدن

 سالمتی رفتارهای بهبود و دهد  می افزایش را خویش

 تجارب با شدن مواجه و مناسب تغذیۀ و خواب چون

 .دارد درپی را افراد سایر با فعالیت دنبال به اجتماعی
 قبیل این در شرکت ادامۀ به افراد گرایش به نتیجه، در

   ).2( انجامد می بدنی فعالیتهای
 تأثیر عدم برای توان  می که دلیلی همچنین،

 بدن به نسبت فرد نگرش بهبود بر بدنی فعالیت

 این کرد، مطرح تحقیقات از تعدادی در خویش

 برای کمی جلسات تعداد از آنها که است

 نسبت فرد نگرش بهبود بر بدنی فعالیت تأثیرگذاری

 قبالً که طور  انهم .کردند استفاده خویش بدن به

 که است دست در زیادی گزارشهای شد، اشاره

 20 تا 6 بین که ای ورزشی های  برنامه دارند  می اذعان

 افسردگی، کاهش موجب بینجامند، طول به هفته

 عمومی احساس خویشتن، به احترام حس باالرفتن

 خود به نسبت فکرکردن مثبت و زیستن، شاد

 که است محسوس کامالً زمانی در تأثیر این .شود  می

 در تغییراتی با همراه هوازی، ورزشی های  برنامه

  ).1( باشد عروقی -قلبی سیستم آمادگی
 دهد  می نشان تحقیق این های  یافته از دیگر یکی

 جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک بر جنسیت

 در پسران که معنا بدین .دارد معناداری تأثیر خویش

 به نسبت تری  مثبت شنگر دختران با مقایسه

 های  یافته .دارند خویش جسمانی شایستگیهای

 در جنسیتی تفاوتهای وجود مورد در آمده دست به

 موافق خویش جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک

 وایت ،)2004( هازمن و لیندوال ،)2006( ملند نتایج

 و دالی ،)2004( آسای ،)2003( کنت و ودـت ،)2002(
 همگی که است )2000( اشلیچ و اسپاس ،)2001( هانتر

 شایستگیهای از ادراک در دختران و پسران بین

  .اند  داده نشان را معناداری تفاوت خود جسمانی
 تأثیر از بیش جنسیتی تفاوتهای رسد می نظر به

 و فیزیولوژیکی تفاوتهای به مربوط عوامل
 و جنس نقش به مربوط )ساختاری( آناتومیکی

 دخترها خاص وظایف مورد در عهجام افراد دیدگاه

   .باشد معین اجتماع یک در پسرها و
 )1998 کنوکس از نقل به ؛1987( روزنبرگ و سیمونز

 معناداری طور به مذکر جنس نقش اند  داده نشان

 ).16( است داشته غربی جوامع در بیشتری ارزش

 اجتماعی، مرجع نهادهای و جامعه که نقشی

 متفاوت اندکمی قایل آنان برای وآموزشی فرهنگی،

 نیز آنان عملکرد از جامعه انتظارات همچنین، .است
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 خود به نسبت دخترها دلیل همین به .است متفاوت

 دخترها از جامعه انتظار مثال برای ).3( ترند  حساس

 و تظاهر البته، .است اندام تناسب از آنها برخورداری
 .دارد متفاوتی شدتهای مختلف جوامع در توقع نمود
 در جمعی های  رسانه تبلیغ شده  داده نشان مثال برای

 یا و جنسیتی جذابیت و زیبایی استانداردهای مورد

 از فرد ادراک بر زیبایی مدهای تماشای

  .دارد تأثیر اش  جسمانی شایستگیهای
 فشارهای صورت به اجتماعی دیدگاه همچنین،

 به رسیدن و دخترها اندام تناسب حفظ برای اجتماعی

 وضعیت به نسبت را آنها اضطراب زیبایی، رهایمعیا

   ).8( اند  داده افزایش خویش بدنی
 کمر دور بین ارتباط مورد در حاضر تحقیق نتایج

 درصد و بدن تودۀ شاخص و )WHR( باسن دور به

 جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک با بدن چربی

 شاخص و WHR بین که است داده نشان خویش

 از فرد ادراک با بدن چربی درصد و بدن تودۀ

 وجود معکوسی رابطۀ خویش جسمانی شایستگیهای

 وزن نسبت و بدن چربی درصد چقدر هر یعنی، دارد؛

 باسن دور به کمر دور نسبت و (BMI) قد مجذور به

(WHR) ادراک است، بوده کمتر آزمودنیها 

 شایستگیهای و بدنی وضعیت به نسبت تری  مثبت

   .دان  داشته خویش جسمانی
 ،)1379( بهرام نتایج موافق آمده دست به نتایج

 دیویس و ،)2002( هاو ،)2005( ماری ،)2005( سانگ

 ارتباط به خود تحقیق در همگی که است )1997(

 با بدن چربی درصد و BMI و WHR بین معکوس

 خویش جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک

 مخالف تحقیق این نتایج همچنین، .یافتند  دست

 ارتباط نتوانست که است )2004( گرین الند ایجنت

   .کند گزارش مورد این در را معناداری
 باال عامل سه از کدام هر باالبودن اینکه دلیل به

 به کمر دور و بدن تودۀ شاخص و بدن چربی درصد(

 مواردی از یکی چاقی و است چاقی نشانۀ )باسن دور

 بر میجس سالمت جهت از تواند  می تنها نه که است

 نیز اجتماعی و روانی نظر از بلکه اثرگذارد، افراد

 گردد می باعث تدریج به و دارد افراد بر مخربی نقش

 ).1( شوند منزوی و جدا افراد سایر و اجتماع از آنان

 در را تغییراتی بدن چربی تودۀ افزایش ضمن در

 وجود به بدن مختلف سیستمهای عملکردی ظرفیت

 کار انجام ظرفیت کاهش آن یکل تأثیر که آورد  می

 مهارتهای اجرای و یادگیری قابلیت و جسمانی

 و نفس عزت کاهش سبب عوامل این .است مختلف
 آن شایستگیهای و بدن از منفی ادراک افزایش

  ).12( شود می
 عوامل از چاقی همچنین بدنی، ظاهر ازآنجاکه

 خویش جسمانی شایستگیهای از فرد ادراک بر مؤثر

 خویش جسمی شایستگیهای از فرد کادرا و است

 عزت شخصیت، ثبات در مهم بسیار عوامل از یکی

 پیشنهاد است، شخص روانی تعادل و موفقیت و نفس

 چه هر شرکت جهت مناسب شرایط و زمینه شود  می

 فعالیتهای و ورزشی مختلف فعالیتهای در افراد بیشتر

 جسمانی فعالیتهای از و شود فراهم گروهی جسمانی

 بدنی ترکیب داشتن جهت مفید ابزاری عنوان به

 چربی بدون وزن و کم چربی وزن داشتن( مناسب

 و بدن از مثبت ادراک افزایش آن متعاقب و )بیشتر
 .شود استفاده آن شایستگیهای
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