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Abstract 
The purpose of this study is to scrutinize the relationship 
between physical and academic self-concept among athlete 
and non-athlete female students. Physical activity and family 
socioeconomic status are considered as the variables of study. 
A number of 1063 athlete and non-athlete students, aged from 
13 to 16, were randomly selected from different regions of 
Tehran. Data was gathered by Short-Form of Physical Self- 
Description Questionnaire (SFPSDQ) (Marsh et al, 2010), 
Academic Self-concept Scale (Delavar, 1998), and Social-
Economic-Status information form. The results of univariate 
analysis showed that athlete females’ physical and academic 
self-concept are significantly higher than non-athlete females. 
Also, univariate and multivariate linear regression analysis 
reveals that physical activity significantly predicts female' 
physical self-concept and academic self-concept. Based on 
findings of the study, adolescent females' physical self-concept 
is correlated with physical activity and socioeconomic status of 
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their families. In addition, a positive relationship between 
physical self-concept and mother's level of education is found. 
The study also displayed that academic self-concept is related 
to physical activity and high level of mother's education.  
According to the results, it can be concluded that physical self-
concept and academic self-concept are related to physical 
activity and mother's level of education; and participation in 
physical activity improves physical and academic self-concept. 
Therefore, it is necessary to improve the level of students’ 
participation in physical activity to enhance physical and 
academic self-concept. 
 

Extended Abstract  
Abstract 
Self-concept is the awareness of one's 
personality characteristics, traits and 
limitations as well as it is one of the 
important aspects of healthy 
personality development in 
adolescents. (1). Moreover, the 
processes of personality development 
are almost completed during 
adolescence. This period is critical for 
girls in terms of mental health, 
academic achievement and social 
interactions (2). Therefore, body-
related self-perception (physical self-
concept) and academic ability 
perception (academic self-concept) are 
significant during this period (3). 
According to the research findings, 
regular physical activity is effective in 
promoting positive physical self-
concept. However, considering 
dissimilar results about the association 
of physical activity with academic self-
concept (4, 5) and relationship between 
academic and physical self-concept (6), 
the aim of this study was to evaluate 
the relationship between physical and 
academic self-concept among athlete 
and non-athlete female students using  

 
physical activity and family 
socioeconomic status as the dependent 
variables of the study.  
Materials and Methods 
In this descriptive, correlational and 
cross-sectional study, 1063 athlete and 
non-athlete female students aged from 
13 to 16 (M=14.19 years; SD=1.36) were 
randomly selected from different 
regions of Tehran. Among them, 1060 
students (710 non-athletes and 350 
athletes) met the study’s inclusion 
criteria and completed the 
questionnaires. Data were collected 
using A) Short-Form of Physical Self-
Description Questionnaire (SFPSDQ) 
(7), B) Academic Self-Concept Scale 
(ASCS) (8), and C) Demographic 
questionnaire containing questions on 
the student’s age, educational 
background, socioeconomic status 
information (parent education, income 
and family level), mental health, 
physical health and sport background. 
The present study was approved by 
Ethics Committee of Sport Sciences 
Research Institute of Iran. After 
completing the consent and personal 
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information forms, the participants 
filled out the SFPSDQ and ASCS.  
Based on the predictive variable of 
physical activity and socioeconomic 
status (parent education, family income 
and socioeconomic level), the 
univariate linear regressions were used 
to predict one dependent variable 
(physical self-concept or academic self-
concept) by one independent variable 
(physical activity or socioeconomic 
status) as well as to predict one 
dependent variable (physical self-
concept or academic self-concept) by 
several independent variables 
simultaneously (physical activity and 
socioeconomic status variables). In 
addition, the univariate analysis was 
applied to compare the mean of 
physical and academic self-concept 
variables in athlete and non-athlete 
students. All raw data were analyzed 
using SPSS 23.0 and STATA. 

Findings 
The mean score of physical self-concept 
was higher in athletes (73.536) than 
non-athletes (57.481). Additionally, the 
academic self-concept score of athletes 
(66.940) was higher than that of non-
athletes (61.228).  
The results of univariate analysis 
showed that the physical activity 
variable had a significant effect on 
physical self-concept score (F = 137.36; 
df=1; 0.000). It had also a significant 
effect on academic self-concept score 
(F=22.91; df=1; 0.000) in both groups. 
Furthermore, the results indicated that 
the academic and physical self-concept 
was higher in athletes compared to 
non-athletes. 

Multivariate regression results revealed 
that among the predictive variables, 
physical activity (athlete coefficient vs. 
non-athlete coefficient = 15.4, P 
<0.0001), mother’s education level 
(high school diploma coefficient vs. 
under diploma coefficient = 3.28, P = 
0.049, and coefficient of MA and PhD 
degrees compared to under diploma = 
7.15, P = 0.04,) and father’s education 
level (coefficient of MA and PhD 
degrees against  under diploma = -5.6, 
P=0.05) predicted physical self- 
concept. Furthermore, students whose 
mothers had MA or PhD degree had a 
higher average self-concept score of 
7.15 than those whose mothers had BA 
degree, which was statistically 
significant. Regarding academic self-
concept, the results of multivariate 
model demonstrated that among the 
predictive variables, only physical 
activity (athlete compared to non-
athlete coefficient = 5.68, P <0.0001) 
and mother’s education level (Diploma 
and BA degrees vs. under diploma 
coefficient= 4.04, P= 0.035) predicted 
academic self-concept. Athlete 
students had a higher average 
academic self-concept score of 5.68 
than non-athlete students. On the 
other hand, students whose mothers 
had a college degree or BA degree 
compared to those whose mothers 
were under diploma had 4.04 scores 
higher in academic self-concept, which 
was also statistically significant. 
Therefore, it could be concluded that 
between the socioeconomic and 
physical activity factors, the physical 
activity had a significant role in 
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predicting physical and academic self-
concept. 
Conclusion 
The findings of the ongoing study 
suggested that the physical self-
concept of adolescent females was 
related to the physical activity and 
family socioeconomic status.  
Since the physical activity had a higher 
regression coefficient than 
socioeconomic status, it could be 
concluded that participation in physical 
activity improved physical and 
educational self-concept. The physical 
and academic self-concept of the 
athletes was higher than that of non-
athletes. Hence, it is necessary to 
improve the level of students’ 
participation in physical activity to 
enhance physical and academic self-
concept.   

Keywords: Physical activity, 

Adolescent, Physical Self-Description 
Questionnaire, Socioeconomic level, 
Mother's education, Sport, Univariate 
Linear Regression, Mental health, 
Physical health 
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 مقالة پژوهشی

 ورزشکارریورزشکار و غآموز دانشدختران  بدنی پندارةو خود یلتحصی پندارةخود

 چگونه است؟
 

 4علی کاشیو ، 3، عبداهلل قاسمی2، سید محمد کاظم واعظ موسوی1مینو دخت ملکیان

 

 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.. 1
 مسئول(نویسندۀ ) استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه جامع امام حسین، تهران. 2 
 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران .3
 استادیار گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران  .4

 

 چکیده
تحصیلی  ۀپنداربدنی و خود ۀپندارهدف پژوهش حاضر، توصیف و تبیین ارتباط بین خود

ورزشکار از طریق متغیرهای فعالیت بدنی و وضعیت آموزان ورزشکار و غیردانش
تا  13آموز ورزشکار و غیرورزشکار دانش 1063اجتماعی خانواده بود. تعداد  -اقتصادی

ابزار  شدند. ساله از مناطق مختلف شهر تهران به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب 16
مارش  توصیفی بدنیخود ةنامپرسشفرم کوتاه  وهش حاضر شاملگردآوری اطالعات پژ

اطالعات مربوط فرم و ( 1998الور )دتحصیلی  ۀپندارخودمقیاس ، (2010و همکاران )
  بود.اجتماعی -به سطح اقتصادی

تحصیلی دختران  ۀپنداربدنی و خود ۀپندارنتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد خود
ورزشکار باالتر است. همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ورزشکار از دختران غیر

تحصیلی دختران  ۀپنداربدنی و خود ۀپنداربدنی خود بود که فعالیت دمتغیره بیانگر آنچن
دختران نوجوان با  یبدن ۀپندارخود کند. طبق یافته های این پژوهش،بینی میرا پیش

 نیدر ا .داردی معنادارخانواده آنها ارتباط  یاجتماع-یاقتصاد تیو وضع یبدن تیفعال
 نیمادر مشاهده شد. همچن التیو سطح تحص یبدن ۀپندارخود نیپژوهش ارتباط مثبت ب

در ارتباط مادر  التیتحص باالی و سطح یبدن تیبا فعال یلیتحص ۀپندارخود مشخص شد
 ۀپنداربدنی و خود ۀپندارخود توان نتیجه گرفتاز مجموع نتایج پژوهش حاضر می است.

آموز ارتباط دارد و شرکت و سطح تحصیالت مادر دختران دانش تحصیلی با فعالیت بدنی
رو گسترش  شود. از اینبدنی و تحصیلی می ۀپنداردر فعالیت بدنی موجب بهبود خود

بدنی و تحصیلی  ۀپندارآموزان در فعالیت بدنی به منظور افزایش خودمشارکت دانش
حائز اهمیت است.
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 مقدمه
های مهم رشد شخصیت سالم در از جنبه 1پندارهخود

ای در تکامل شناختی کنندهنقش تعیینو  نوجوانان است
که از طریق تجارب اجتماعی و و عاطفی فرد دارد 

درگیری آید. دست میارتباط با سایر افراد اجتماع به
موجب  های شناختی و اجتماعیموفقیت آمیز در فعالیت

شود )هاوبن استریکر و مثبت می ۀپندارخودرشد 
 .(2019 ،3گاالهو و ازمنگودوی، ؛ 1986، 2سیفیلد

ها، صفات و آگاهی شخص از ویژگی ،پندارهخود
به چگونگی در واقع  است کههای فردی محدودیت

یا هرگونه  قضاوتنگریستن فرد به خود، بدون داشتن 
 گاالهوگودوی، )شود گفته می ای با افراد دیگرمقایسه

های ، به زمینه4پندارۀ تحصیلیخود(. 2019 ازمن، و
درک افراد از توانایی "تحصیلی نوجوانان ارتباط دارد و 

نقش تحصیلی  ۀپندارخوداست. تعریف شده "تحصیلی
-های تحصیلی دانشها و آرمانمهمی در دستاورد

کند و تأثیر زیادی بر عملکرد شناختی، آموزان ایفا می
فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارد )مارش و 

نه تنها  بتمثتحصیلی  ۀپندارخود(. 2003، 5کلیت من
مطلوب در مدرسه و آموزش است، بلکه  اریبس یهدف

 .است یآموزش هایدستاوردکننده مهم ینیبشیپ
-گیری خودهای درگیر در شکلبنابراین درک مکانیسم

، نگی، 6ولف) استآموزان مفید تحصیلی دانش ۀپندار
تحصیلی نیز شامل پندارۀ غیر(. خود2017هلم و مولر، 

 ریف سطوح اجتماعی، عاطفی و بدنی است. تعا

                                                           
1. Self-Concept 

2. Haubenstricker & Seefeldt 

3. Goodway, Gallahu & Ozmun 

4. Academic Self- Concept 

5. Marsh & Kleitman 

6. Wolff F, Nagy N, Helm F, Möller J. 

7. Physical Self- Concept 

8. Smith 

به طور  .استارائه شده 7پندارۀ بدنیگوناگونی برای خود
تصویر بدنی  ۀپندارخود (1967) 8اسمیت از نظرمثال، 
 ترینکه اصلی است از بدن خودهر شخص ذهنی 

. (2000، 9)هیترتن و وهز عنصر سازنده شخصیت اوست
بدنی را درک  ۀپندار( خود1976) همکاران و شاولسون

اند که از و نگرش فرد نسبت به بدن خود تعریف کرده
طریق تجربه و تفسیر او از محیط در ارتباط با بدنش، 

های بدنی توسط فرایندۀپندارگیرد. خودشکل می
گیرد که اجتماعی، شناختی و رفتاری گوناگون شکل می

برای دختران  ها در دوره نوجوانی، مخصوصاًاین فرایند
کروکر، سابستون، میت قابل توجهی دارند )اه

(. افرادی که 2006، 10کوالسکی، مک دونو، و کوالسکی
شان دارند، های بدنیاحساس خوبی از خود و توانایی

های و نسبت به چالشداشته باالتری  خودپندارۀ بدنی
پنداره باعث تسهیل زندگی انعطاف بیشتری دارند. خود

مانند خوشحالی، انگیزه و اضطراب های تندرستی جنبه
 (. 2014، 11شود )ببیک و همکارانمی

 خودپندارۀ بدنیهای انجام شده، بر اساس پژوهش
اجتماعی نیز هست -وضعیت اقتصادی تأثیرتحت 

صورت که محیط بدین (،2006کروکر و همکاران، )
شرکت اجتماعی خانواده بر  -یاقتصادسطح خانواده و 
 گذاردهای بدنی افراد تأثیر میو توانایی بدنیدر فعالیت

و  13فاستر؛ 2020و همکاران،  12رز-پدیال)
؛ عبدالملکی و 2010، 14و دیوایز دالمن؛ 2019همکاران،

 .(2000همکاران، 

9. Heatherton & Vohs 

10. Crocker, Sabiston, Kowalski, 

McDonough, & Kowalski 

11. Babic  

12. Padial-Ruz 

13. Foster 

14. Dollman &Lewise 
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تأثیرگذار  پندارۀ بدنیخودیکی دیگر از عواملی که بر 

-فعالیت منظم در رشد خودبدنی است. است، فعالیت
مثبت و افزایش اعتماد به نفس مؤثر است و پنداره 

موجب احساس شایستگی ادراک شده از دوران کودکی 
 شودو بعد از آن، خویشتنداری، استقالل و قاطعیت می

تأثیر ورزش و فعالیت  .(9201گاالهو و ازمن، گودوی،)
پژوهش ، در آنهاو ارتباط بین  پندارۀ بدنیخودبدنی بر 

گوناگون نشان داده شده است )ازدرمیر، سلیک، و  های
؛ دی بورین، وورت من، بکر، و 2010، 1اسکی

؛ 2005، 3؛ لیندوال و لیندگرن2009، 2ایودیجنس
؛ 2014و همکاران،  بابیک ؛2008، 4هادلی، هیر، و مور

و همکاران،  6گارن؛ 2015،  5مارش، مورین و پارکر
ثیر ( تأ2004) 7لیندوال و هاسمنبه طور مثال،  (.2019

میزان فعالیت بدنی، زمان فعالیت بدنی، و جنسیت بر 
آموزان سوئدی بررسی بدنی را در دانش ۀپندارخود

های بیشتری نتایج نشان داد ورزشکارانی که روز کردند.
تری داشتند، کردند و جلسات تمرینی طوالنیرین تم

بدنی باالتری را کسب کردند. مارش،  ۀپندارخود ۀنمر
بدنی را در  ۀپندار( تغییرات خود2015مورین، و پارکر )

یک رشته ورزشی انتخابی مقطع متوسطه بررسی کردند 
ورزشکار آموزان غیربدنی دانش ۀپندارکه افزایش خود

-مشاهده شد و به طور کلی خوددر اثر فعالیت بدنی 
ورزشکار در بدنی هر دو گروه ورزشکار و غیر ۀپندار

همچنین گارن و طول زمان کاهش پیدا کرده بود. 
خودپنداره  ،یبدن تیاثرات متقابل فعال (2019همکاران )

دانش را در بین  از فعالیت بدنی و لذت بردن یبدن
           آموزان بیان نمودند.

                                                           
1. Özdemir, Çelik, & Aşçı 

2.De Bruin, Woertman, Bakker, & 

Oudejans 

3. Lindwall & Lindgren 

4. Hadley, Hair, & Moore 

5. Marsh, Morin, & Parker 
6. Garn 

7. Lindwall & Hassmen 

 ۀپندارارتباط با تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر خوددر 
های متعددی انجام شده، اما نتایج تحصیلی، پژوهش

تأثیر  پژوهش هاتعدادی از یکسانی گزارش نشده است. 
مثبت فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی بر نتایج تحصیلی 

مارش و ؛ 2020و همکاران،  8سنتیواند )را بررسی کرده
(. به طور 1997، 9؛ ماهونی و کرنز2003من، کلیت

( بر اساس مدل 2003مثال، مارش و کلیت من )
، اثرات مثبت فعالیت بدنی بر 10شناسایی/ تعهد

باالتر در عزت  ۀدر نهایت نمرهای تحصیلی و دستاورد
اند. همچنین در پژوهش دیگر بیان نفس را نشان داده

که به طور فعال در ورزش شرکت  افرادیشده است 
شان، های کمتر فعالنسبت به همکالسیاند، کرده
اند )استگمان و دست آوردهههای متوسطی برتبه

مطالعات دیگر ارتباط مثبت بین  (.2000، 11استفنز
اند تناسب بدنی و موفقیت تحصیلی را گزارش داده

به طور ( و 2007، 12)کاستلی، هیلمن، باک، و اروین
آموزان متناسب از لحاظ که دانش شدهتر نیز بیان دقیق

-بدنی، نمرات بهتری در ریاضی و خواندن کسب کرده
بدنی بر عملکرد عالوه، اثرات مثبت فعالیت اند. به

و مشاهده شده است که  شده شناختی کودکان مطالعه
شناختی های التر در تربیت بدنی با رشد مهارتنمرات با

-ی فضایی، حل مسئله، توجه و تصمیمها)مانند مهارت
، 13اتنیر و سیبلیآموزان همراه است )گیری( دانش

 (.2002، 14برو؛ 2003

8. Centieo 
9. Mahoney & Cairns 

10. Identification/Commitment Model 

11. Stegman & Stephens 

12. Castelli, Hillman, Buck, & Erwin 

13. Sibley & Etnier 

14. Broh 
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( در راستای 2009) 1چانل، سرازین، گوای، و بویشه
( و با توجه 2004، 2های گذشته )مارش و هاوپژوهش

که بیان  ،3مدل چهارچوب هنجاری درونی/بیرونیبه 
 ریثتأآموزان تحت دانش یلیتحصۀ پنداردوخکند می
-دارد و بین موفقیتقرار  بیرونیو  درونی یهاسهیمقا

ارتباط برقرار  آنهاپنداره های ریاضی و کالمی و خود
است، این مدل را در زمینه درس تربیت بدنی بسط 

بررسی تأثیر منفی یا مثبت دستاورد تربیت و به  ندداد
روابط  آنهاریاضی و کالمی پرداختند.  ۀپنداربدنی بر خود

دست هآموزان )از طریق نمرات ببین موفقیت دانش
یت پنداره در سه حیطه ریاضی، کالمی و تربآمده( و خود

بدین صورت که بین موفقیت  .بدنی را کشف نمودند
کالمی و تربیت بدنی  ریاضی و تربیت بدنی و موفقیت

تری نسبت به ارتباط بین موفقیت کالمی ارتباط ضعیف
همچنین ارتباط مثبت بین  و ریاضی وجود داشت.

پنداره ریاضی مشاهده موفقیت در تربیت بدنی و خود
 (.2009همکاران، شد )چانل و 

های بیان شده، نتایج مطالعة خالف نتایج پژوهش بر
بدنی  تیسطح فعال( نشان داد 2006) همکاران و 4وی

از پیشرفت تحصیلی  مستقل کامالً  آموزان چینیدانش
توان نتایج با وجود نتایج متناقض، نمیاست. بنابراین، 

های تحصیلی را به طور مثبت فعالیت بدنی بر دستاورد
 کرد.  تأییدقطع 
پندارۀ تحصیلی، چگونگی رغم دانش ما درباره خودعلی

آموزان ورزشکار واضح نیست. با توجه به آن در دانش
 ۀپندارنتایج ناهمسان درباره ارتباط فعالیت بدنی با خود

؛ مارش و کلیت من، 2006تحصیلی )یو و همکاران، 
بدنی  پندارۀپنداره تحصیلی با خود(، و ارتباط خود2003

 رسد که مطالعة ( به نظر می2009چانل و همکاران، )

                                                           
1. Chanal, Carrazin, Guay, & Boiche 
2. Marsh & Hau 

آموزان ورزشکار و ارتباط آن پندارۀ تحصیلی دانشخود
رسان باشد. آموزان اطالعپندارۀ بدنی این دانشبا خود

افراد ای است که در آن جوانی دورهاز آن جهت که نو
و فرایند شکل  کندمیخود را با دیگران بیشتر مقایسه 

-پدیال)شود گیری شخصیت در این دوره تکمیل می
پنداره، و درک از خود مرتبط با خود بررسی .(2020رز، 

بدنی( و درک از توانایی تحصیلی  ۀپنداربدن )خود
تحصیلی( حائز اهمیت است )لیندوال،  پندارۀ)خود

 مندی از حداکثرنوجوانان به منظور بهره (.2014
 از باید های بالقوۀ بدنی خودظرفیت ذهنی و توانمندی

 وندبدن خود برخوردار ش و خود به نسبت مثبت نگرشی
 تقویت تحصیلی، پیشرفت زندگی، موانع بر غلبه برایو 

پندارۀ تحصیلی و بدنی مثبت را خود یادگیری و تفکر،
 ،یخلج و انییبقا)جایگزین خودپندارۀ منفی نمایند 

های با نظر به اهمیت شناخت تغییرات و ویژگی. (2013
دوره جهت برخورداری از سالمت جسمی، خاص این 

و کاستلی روانی و شایستگی جسمانی ادراک شده )
  (، انجام این پژوهش اهمیت دارد. 2007همکاران، 

دوره نوجوانی از لحاظ سالمت روانی، افت تحصیلی، و 
تعامالت اجتماعی برای دختران حساس است. شکافی 

خصوص در پژوهش های داخلی مشاهده می هکه ب
شود، ربط مبنایی دو خودپنداره بدنی و تحصیلی به 

ارتباط چند متغیّره متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است. 
بدنی، دستاورد تحصیلی،  ۀپنداربین فعالیت بدنی، خود

تحصیلی در جمعیتی بزرگ از دختران  ۀپندارو خود
 به روشنی تبیین ورزشکارآموز ورزشکار و غیردانش
به این ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال  .استنشده

روشن کردن این ابهام در جمعیتی بزرگ از دختران 
  آموز تهرانی است.دانش

 

3. Internal/External Frame of Reference 

(I/E) Model 
4. Yu 
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 یشناسروش

    شرکت کنندگان
آموز نفر دانش 1093 پژوهشکنندگان در این شرکت
ای ساله بودند که به صورت خوشه 16تا  13دختر 

مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تصادفی از 
 710آموز )دانش 1060انتخاب شدند. از این تعداد، 

ها را به نامهورزشکار( پرسش 350ورزشکار و غیر
های ورود به و دارای معیار نددادطورکامل پاسخ 

-شرکت پژوهش برای مشارکت بودند. معیار ورود افراد
روانی، دارا بودن کننده، برخورداری از سالمت جسمی و 

حداقل یک سال سابقه عضویت در تیم ورزشی و 
شرکت منظم در تمرینات و سابقه حضور در مسابقات 

عبدالشاهی و واعظ ) آموزان ورزشکار بودبرای دانش
و  زیدآبادی؛ 2019؛ دانا و همکاران، 2017موسوی، 
    (.2004، 1و کاکس وارد؛ 2014همکاران، 

 ابزار پژوهش
ابزار مشروحة زیر برای سنجش متغیرهای پژوهش از 

 استفاده شد:
: به منظور 2توصیفی بدنیخودة نامفرم کوتاه پرسش

-خود ةنامبدنی از فرم کوتاه پرسش ۀپندارارزیابی خود
( استفاده شد 2010توصیفی بدنی مارش و همکاران )

های فرد را که وضعیت افکار، احساسات و گرایش
دهد )مارش، مارتین و نشان مینسبت به بدن خود 

بود  سئوال 36نامه شامل (. این پرسش2010، 3جکسون
بدنی  ۀپندارعامل مرتبط با خود 10که برای اندازه گیری

، 6، ظاهر5کلی( ۀپندار، چربی بدن )خود4)لیاقت ورزشی

                                                           
1. Ward & Cox 

2. Short-Form of Physical Self- 

Description Questionnaire (PSDQ-S) 

3. Marsh, Martin, & Jackson 

4. Sports Competence 

5. Body fat (Global physical) 

6. Appearance 
7. Flexibility  

، 10، هماهنگی9، فعالیت بدنی8، سالمتی7انعطاف پذیری
 ( تهیه شده13و قدرت 12، استقامت11عزت نفس کلی

ها جمله ساده اخباری با طیف سئوالاست. هر یک از 
غلط بود  کامالًدرست تا  کامالًای از لیکرت شش درجه

گرفت. تعدادی لق میتع آنهاکه نمرات یک تا شش به 
ت نیز به صورت معکوس شماره گذاری شد. سئواالاز 

آمد. دست ها بهنمره کل از مجموع نمرات زیر مقیاس
 تأییدینامه به وسیله تحلیل عاملی روایی این پرسش

طور  ( به2010و اکتشافی توسط مارش و همکاران )
، نیز در ایراناست.  قرار گرفته تأییدکامل مورد 

( روایی آن را با 2013)پور  صدقو  بهرام عبدالملکی،
-هب و اکتشافی تأییدیتحلیل عاملی استفاده از روش 
به عامل شناسایی، و  10در  سئوال 36دست آوردند که 

یی )اعتبار( رواترجمه سواالت شد. همچنین  تأییدخوبی 
با سطح  r =. /95)بود آوردهدست قابل قبولی به

( و به منظور تعیین پایایی از روش درصد 99اطمینان 
 پژوهشگران(. این r =. /83آلفای کرونباخ استفاده شد )

های انجام شده چنین گزارش نمودند که پس از بررسی
نامه روایی و پایایی قابل قبولی در مجموع این پرسش

 .دارد
 ۀپندار: برای سنجش خود14تحصیلی ۀپندارمقیاس خود

( 1998از مقیاس خودپنداره تحصیلی دالور ) تحصیلی
توانایی تحصیلی  درک افراد از"استفاده شد. این مقیاس 

است و هر  سئوال 40دارای  .دهدرا نشان می "خود
دارای چهار گزینه پاسخ بر اساس طیف لیکرت  سئوال

آزمودنی نظر خود  است.موافق(  کامالًمخالف تا  کامالً)
ها ت با انتخاب یکی از گزینهاالسئورا درباره هر یک از 

8. Health 

9. Physical Activity 

10. Coordination 

11. Global Self- Steem 

12. Endurance 

13. Strengh 
14. Academic Self- Concept Scale 
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از طریق کند و سـپس نمره کل آزمون مشخص می
ها( برای گزینه 4تا  1ت )نمرات سئواالجمع نمرات 
ت به سئواالتعدادی از  شود. در این مقیاسمحاسبه می

پایایی و روایی شود. گذاری می معکوس نمره صورت
قابل قبولی های متعدد در سطح این مقیاس در پژوهش

 در(. 2015یونسی، سید صالحی و است )گزارش شده
پژوهشی که بر دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 

دست هب 78/0این مقیاس  شده، ضـریب پایـایی انجام
(، ضریب 2000)در پـژوهش رشـیدی  واست آمده

 است.گزارش شده 84/0 خ این مقیاس نیزآلفای کرونبا
تحصیلی  ۀپنـدارخود رواییبرای تعیین  (2000) رشیدی

 که همالکی استفاده کرد روایی )اعتبار(دالور از روش 
کرمی، اله کرمی و هاشمی، ) ه استدسـت آمـدهب 49/0

2013). 
محقق  ةناماطالعات فردی: از یک پرسش ةنامپرسش

آموزان های فردی دانشساخته برای شناخت ویژگی
ها ورزشکار استفاده شد. این ویژگیورزشکار و غیر

هایی درباره سن، سوابق تحصیلی، سطح شامل گویه
اجتماعی )تحصیالت پدر و مادر، میزان -اقتصادی

درآمد و سطح خانواده(، سالمت روانی و بدنی، و سوابق 
 ورزشی )نوع، میزان و مدت فعالیت بدنی( بود.

 روش اجرای پژوهش
هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش حاضر از نظر 
 همبستگی-های توصیفیشیوه اجرا، در زمرۀ پژوهش

داده ها در مدارس متوسطه اول و دوم آموزش و . بود
های الزهرا وابسته به شهرداری مناطق پرورش و باشگاه

پرورش  و هماهنگی ادارۀ کل آموزشبا شهر تهران، 
اطق مربوطه و پرورش من و ادارۀ آموزش ،تهران شهر

آوری شد. جمعسازمان ورزش شهرداری شهر تهران 
های مطالعه و ارزیابی توسط کمیته اخالق روش

 تأییدپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران مورد 
قرار گرفت )شناسه اخالق 

                                                           
1. Spss 

IR.SSRC.REC.1398.086آموزان (. دانش
ورزشکار پس از تکمیل فرم رضایت نامه ورزشکار و غیر

-فرم کوتاه خود ةنامفرم اطالعات فردی، پرسش و
تحصیلی را تکمیل  ۀپندارتوصیفی بدنی و مقیاس خود

 کردند. 

 هاتحلیل داده
بدنی و تحصیلی  ۀپنداربه منظور توصیف و تبیین خود

فعالیت بدنی و وضعیت  بینهای پیشبر اساس متغیر
اجتماعی )شامل سطح تحصیالت پدر و مادر، -اقتصادی

رآمد اجتماعی خانواده و سطح د-سطح اقتصادی
بینی برای پیشمتغیره خانواده( از رگرسیون خطی تک

 ۀپنداربدنی یا خود ۀپندار)خود یک متغیر وابسته
)یکی از متغیر های توسط یک متغیر مستقل  تحصیلی(

اجتماعی( و از -فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی
یک متغیر  متغیره برای پیش بینیرگرسیون خطی چند

توسط  تحصیلی( ۀپنداربدنی یا خود ۀپندار)خود وابسته
های فعالیت بدنی و وضعیت ل )متغیرچند متغیر مستق

در روش رگرسیون  اجتماعی( استفاده شد. -اقتصادی
کلیه متغیرهای مستقل به صورت همزمان یره، متغچند

همه متغیرهای مهم و غیر  تأثیرشوند تا وارد مدل می
همچنین برای د. مهم بر متغیر وابسته مشخص شو

بدنی و تحصیلی  ۀپندارهای خودمقایسه میانگین متغیر
ورزشکار، از آزمون آموزان ورزشکار و غیردر دانش

تحلیل واریانس یک راهه بین گروهی استفاده شد. 
در نظر  05/0کمتر از  ی در تمام مواردمعنادارسطح 

نامه ها کلیه اطالعات موجود در پرسشگرفته شد. 
 1(، اس پی اس اس2016توسط نرم افزارهای اکسل )

ثبت و نمرات هر فرد در هر  2( و اس تیتا23)نسخه 
 نامه محاسبه شد.پرسش

 

 

2. Stata 



 1400، بهار 35، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                             62

 

کنندگان و در ، شاخص های توصیفی شرکت1در جدول نتایج
 ۀپندار، شاخص های توصیفی متغیرهای خود2جدول

 تحصیلی ارائه شده است.  ۀپنداربدنی و خود
 

 کنندگانمیانگین و انحراف استاندارد سن و سابقه فعالیت ورزشی شرکت -1جدول

 سن )سال( متغیر
سابقه فعالیت ورزشی 

 )سال(

 میانگین تعداد شاخص
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
   0367/1 192/14 1060         شرکت کنندگان

 31/2 38/3 0614/1 206/14 350 ورزشکار
   0250/1 185/14 710  ورزشکارغیر

 
 پنداره بدنی و تحصیلیهای خودشاخص های توصیفی متغیر -2جدول 

 حداقل حداکثر
انحراف 

 استاندارد
 شاخص میانگین

100 20 226/16  536/73   ورزشکار 
بدنی ۀندارپخود  100 67/11  281/17  471/57  غیرورزشکار 

100 33/8  356/15  940/66   ورزشکار 
تحصیلی ۀپندارخود  100 33/8  366/15  281/61  غیرورزشکار 

 
میانگین شود، مشاهده می 2همان طور که در جدول 

( از 536/73بدنی افراد ورزشکار ) ۀپندارخود ۀنمر
ورزشکار بدنی افراد غیر ۀپندارخود ۀمیانگین نمر

تحصیلی افراد  ۀپندارخود ۀ(، بیشتر است. نمر481/57)
 ۀپندارخود ۀ( نیز نسبت به نمر940/66ورزشکار )

  ( باالتر است.281/61ورزشکار )تحصیلی افراد غیر

های  ، شاخص های توصیفی خرده مقیاس3در جدول 
طبق اطالعات جدول  .بدنی ارائه شده است ۀپندارخود

خرده مقیاس لیاقت ورزشی در افراد ورزشکار  ۀنمر 2
 893/64ورزشکار ، در حالی که در افراد غیر078/85

خرده مقیاس سالمتی در افراد  ۀاست. همچنین نمر
، و 547/74رزشکار وو در افراد غیر 781/80ورزشکار 

و  505/79خرده مقیاس قدرت در افراد ورزشکار  ۀنمر
است. همان طور که  308/60ورزشکار در افراد غیر
 ۀپندارخرده مقیاس های خود ۀشود نمرمشاهده می

شکار ورزبدنی ذکر شده افراد ورزشکار بر افراد غیر
برتری دارد و با توجه به جدول خرده مقیاس ها، این 

یاس ها بدنی در تمام خرده مق ۀپندارخود ۀبرتری نمر
از آزمون تر با استفاده وجود دارد، اما پاسخ دقیق

استنباطی مشخص شد.
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 بدنی ةپندارهای خودتوصیف شاخص های خرده مقیاس -3جدول 

 شاخص گروه میانگین انحراف استاندارد
207/24  518/74  ورزشکار 

 چربی بدن
544/25  570/66  غیرورزشکار 

081/19  505/79  ورزشکار 
 قدرت

480/23  308/60  غیرورزشکار 

768/17  639/78  ورزشکار 
 هماهنگی

031/20  151/66  غیرورزشکار 

570/17  078/85  ورزشکار 
 لیاقت ورزشی

040/24  893/64  غیرورزشکار 

450/21  511/74  ورزشکار 
 فعالیت بدنی

683/24  461/46  غیرورزشکار 

909/19  953/77  ورزشکار 
 عزت نفس

604/21  436/63  غیرورزشکار 

530/21  781/80  ورزشکار 
 سالمتی

085/24  547/74  غیرورزشکار 

545/19  425/75  ورزشکار 
 ظاهر

022/21  199/73  غیرورزشکار 

135/23  659/68  ورزشکار 
 استقامت

033/25  358/47  غیرورزشکار 

023/24  028/67  ورزشکار 
 پذیریانعطاف

015/24  241/53  غیرورزشکار 

 

بدنی و  ۀپندارقابلیت تبیین خود یبررس منظور به
 تیشامل فعال) بینپیش یرهایمتغتحصیلی توسط 

-اقتصادیپدر و مادر، سطح  التیسطح تحص ،یبدن
خانواده و سطح درآمد خانواده( از مدل اجتماعی 

استفاده شد. ابتدا اندازه اثر تک تک  یخط ونیرگرس
 ۀپنداری و خودبدن ۀپنداربر خود بینپیش یرهایمتغ

 رهیتغتک م ونیبا استفاده از روش رگرس تحصیلی
که  ییرهایمتغ فاًشد )برازش داده شد( و صر بندیمدل

در سطح  معناداراندازه اثر  یدارا رهیدر مدل تک متغ

رگرسیون  کمتر از آن بودند وارد مدل ای 2/0 یخطا
ایجاد از  یریجلوگ جهت عمل نی. اندشد رهیمتغچند

  شد.انجام  دهیچیپ رهیمتغمدل چند کی
-خود ینیب شیپ ونیخالصه مدل رگرس، 4جدول در 

 تیو وضع یبدن تیفعال یرهایمتغ قیاز طر یبدن ۀپندار
 یرهایمتغ تمام .شوداجتماعی مشاهده می-یاقتصاد

 طیشرا زیحا رهیمتغتک ونیرسدر مدل رگ بینشیپ
 شدند. رهیمتغچند ونیورود به مدل رگرس

 

 

 
 



 1400، بهار 35، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                             64

 
 تیو وضع یبدن تیفعال یرهایمتغ قياز طر یخودپنداره بدن ینیب شیپ ونیخالصه مدل رگرس -4جدول 

 یاجتماع -یاقتصاد

 رگرسیون چند متغیره رگرسیون تک متغیره  

  متغیر

 ضريب رگرسیونی

 95)فاصله اطمینان 

 درصد(

سطح 

یمعنادار  
(p-value) 

 ضريب رگرسیونی

 95)فاصله اطمینان 

 درصد(

سطح 

یمعنادار  
(p-value) 

 فعالیت بدنی
 --- )رفرنس(پایه  --- )رفرنس(پایه  غیرورزشکار

 * 000/0 40/15(82/12 99/17) ¥>0001/0 05/16(23/18  87/13 ) ورزشکار

سطح 
 تحصیالت مادر

 --- پایه --- پایه زیر دیپلم

66/3(57/0   57/6) دیپلم  014/0 ¥ (55/6  015/0)28/3 049/0 * 

فوق دیپلم و 
 لیسانس

(61/9   78/2)20/6 0001/ 0< ¥ (99/7  49/0)74/3 083/0 

 * 040/0 15/7(31/0  0/14) ¥ 001/0 03/10(05/4  01/16) فوق لیسانس و دکترا

سطح 
 تحصیالت پدر

 --- پایه --- پایه زیر دیپلم

 104/0 69/2(-93/5  55/0) 470/0 07/1( -84/1  00/4) دیپلم

 0 /08 -10/2( -15/6  94/1) ¥ 032/0 66/3(31/0   01/7) فوق دیپلم و لیسانس

 *050/0 -06/5( -14/10 007/0) 077/0 83/3(42/0  10/8) فوق لیسانس و دکترا

 سطح خانواده

 ----- پایه --- پایه خیلی باال

 باال
(83/0-   61/14-

)72/7- 
028/0 ¥ (58/1  87/12-)64/5 126/0 

 متوسط
(67/4-  69/17-

)18/11- 
001/0 ¥ (83/0  37/13-)26/6- 084/0 

 پایین
(27/6-  23/24-

)25/15- 
001/0 ¥ (26/2  05/18-)89/7- 127/0 

 سطح
 آمد خانوادهدر

 ----- پایه  پایه خیلی باال

 893/0 79/0(-79/10  38/12) 473/0 03/4(-05/15   99/6) باال

 719/0 -08/2(-44/13  27/9) ¥ 051/0 56/10(-16/21   03/0) متوسط

 پایین
(94/1-  50/25-

)72/13- 
022/0 ¥ (77/10  05/15-)14/2- 745/0 

 2/0 یدر سطح خطا معنادار ¥  
 05/0 یدر سطح خظا معنادار *  

 

 
-شیپ یرهایمتغ نیاز ب دادنشان  رهیمتغمدل چند جینتا

ورزشکار نسبت به  بیضر) یبدن تیفعال هایریمتغ بین،
  التیسطح تحص(، P<0.0001، 4/15=  ورزشکارغیر

 
، 28/3= پلمید رینسبت به ز پلمید بیضر) مادر
049/0=P نسبت به  یو دکتر سانسیفوق ل بیو ضر

 پدر التیو سطح تحص( P=04/0 ،15/7= پلمید ریز
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 پلمید رینسبت به ز یو دکتر سانسیفوق ل بیضر)
=6/5- ،05/0P=) ۀپندارخود ی باآمار معنادار ارتباط 

آموزان ورزشکار که دانش معنابدین  .داشتند یبدن
 ریبا کنترل سا ورزشکارآموزان غیردانش نسبت به

 -اقتصادیپدر و مادر، سطح  التیعوامل )تحص
طور متوسط هخانواده و سطح درآمد خانواده( باجتماعی 

مقدار  نیا .شتنددا باالتری یبدن ۀپندارخود هنمر 4/15
است. از  معنادار یطور که گفته شد از نظر آمارهمان

 پلمیمدرک د شان دارایآموزانی که مادراندانش یطرف
 شان دارایآموزانی که مادراننسبت به دانش بودند
عوامل  ریبا کنترل سا بودند، پلمید ریز التیتحص
پدر، سطح خانواده و سطح  التیتحص ،یبدن تی)فعال

 ۀپندارنمره خود 28/3طور متوسط هدرآمد خانواده( ب
 معنادار یمقدار از نظر آمار نیا که داشتند باالتری یبدن

 یاشان دارنی که مادرانآموزادانش نیاست. همچن
نسبت به ی بودند و دکتر سانسیفوق ل التیتحص
با داشتند،  پلمید ریز التیحصشان تمادرانیی که آنها

نمره  15/7طور متوسط هب ،عوامل ذکر شده ریکنترل سا
 معنادار یکه از نظر آمار داشتند باالتری یبدن ۀپندارخود

-آموزانی که پدرانشاست که دان یدر حال نیاست. ا
 ی بودندو دکتر سانسیفوق ل التیتحص دارای شان

 پلمید ریز التیتحصشان پدرانیی که آنهانسبت به 
طور متوسط هعوامل ذکر شده ب ریبا کنترل سا داشتند،

 کی چی. هداشتند تریی پایینبدن ۀپندارنمره خود 06/5
خانواده، اجتماعی -اقتصادی)سطح  گرید ریمتغ از دو

 ارتباطعوامل  ریسطح درآمد خانواده( با کنترل سا
 .نداشتند یبدن ۀپندارخود با یآمار معنادار

 

و  یبدن تیفعال متغیرهای قياز طر تحصیلیخودپنداره  ینیب شیپ ونیخالصه مدل رگرس -5جدول 

 یاجتماع -یاقتصاد تیوضع

 رگرسیون چند متغیره رگرسیون تک متغیره  

  متغیر

 ضريب رگرسیونی

)فاصله اطمینان 

درصد( 95  

سطح 

یمعنادار  
(p-

value) 

 ضريب رگرسیونی

)فاصله اطمینان 

درصد( 95  

سطح 

یمعنادار  
(p-value) 

 فعالیت بدنی
 --- پایه --- پایه غیرورزشکار

65/5(68/3  63/7) ورزشکار  ¥< 0001/0  (95/7  40/3)68/5  000/0 *  

سطح 
تحصیالت 

 مادر

 --- پایه --- پایه زیر دیپلم

38/2(-05/0  82/4) دیپلم  056/0 ¥ (58/4  17/1-)70/1  246/0  

فوق دیپلم و 
 لیسانس

(72/9  99/3)85/6  ¥< 0001/0  (80/7  29/0)04/4  035/0 *  

فوق لیسانس و 
 دکترا

(05/12  99/1)02/7  ¥< 0001/0  (00/9  03/3-)98/2  330/0  
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و  یبدن تیفعال متغیرهای قياز طر تحصیلیخودپنداره  ینیب شیپ ونیخالصه مدل رگرس -5جدول ادامة 

 یاجتماع -یاقتصاد تیوضع

 رگرسیون چند متغیره رگرسیون تک متغیره  

  متغیر

 ضريب رگرسیونی

اطمینان )فاصله 

درصد( 95  

سطح 

 معناداری
(p-

value) 

 ضريب رگرسیونی

)فاصله اطمینان 

درصد( 95  

سطح 

 معناداری
(p-value) 

سطح 
تحصیالت 

 پدر

 --- پایه --- پایه زیر دیپلم

43/0(-86/2  00/2) دیپلم  72/0  
(74/0  97/4-

)11/2-  
146/0  

فوق دیپلم و 
 لیسانس

(87/7  28/2)08/5  ¥0/000 (91/4   23/2-)34/1  461/0  

فوق لیسانس و  
 دکترا

(14/9  05/2)60/5  002/0 ¥ (02/5   96/3-)52/0  818/0  

 سطح خانواده 

 --- پایه --- پایه خیلی باال

-90/2(62/8   81/2) باال  319/0  
(77/3  96/7-

)09/2-  
485/0  

 متوسط
(22/2-  03/12-

)63/7-  
¥ 006/0  

(29/0  93/10-
)32/5  

063/0  

 پایین
(38/0  52/14-

)07/7-  
0/063 

(79/3  32/11-
)76/3-  

329/0  

آمد سطح در
 خانواده
 

 --- ---  پایه خیلی زیاد

 باال
(41/12   96/5-

)22/3  
492/0  --- --- 

 متوسط
(91/5  75/11-

)92/2-  
517/0  --- --- 

 پایین
(02/7  60/12-

)78/2-  
578/0  --- --- 

 

 2/0 یدر سطح خطا معنادار ¥

 05/0 یدر سطح خظا معنادار *

 تحصیلی ۀپندارخود ینیب شیپ ونیمدل رگرس، 5جدول 
 -یاقتصاد تیو وضع یبدن تیفعال متغیرهای قیاز طر

 تحصیلی ۀپنداردهد. در مورد خودی را نشان میاجتماع
به غیر از متغیر سطح درآمد  بینشیپ یرهایمتغ تمام

ورود  طیشرا زئحا رهیتک متغ ونیرسدر مدل رگخانواده 
 شدند. رهیچندمتغ ونیبه مدل رگرس

-شیپ یرهایمتغ نیاز ب دادنشان  رهیمتغمدل چند جینتا
ورزشکار  بیضر) یبدن تیفعال هایریمتغتنها  بین،

سطح ( و P<0.0001، 68/5=  ورزشکارنسبت به غیر
نسبت  فوق دیپلم و لیسانس بیضر) مادر التیتحص
ی آمار معنادار ارتباط (P=035/0، 04/4= پلمید ریبه ز
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آموزان در واقع دانش.داشتند تحصیلی ۀپندارخود با
با کنترل  ورزشکارآموزان غیردانش نسبت بهورزشکار 

-اقتصادیپدر و مادر، سطح  التیعوامل )تحص ریسا
 طور متوسطهدرآمد خانواده( بخانواده و سطح اجتماعی 

 نیا که شتنددا باالتری تحصیلی ۀپندارنمره خود 68/5
نی آموزادانش یاست. از طرف معنادار یمقدار از نظرآمار

  التیتحص یاشان دارکه مادران
یی که آنهانسبت به بودند  دیپلم و لیسانسفوق 
 ریبا کنترل ساداشتند،  پلمید ریز التیحصشان تمادران

 ۀپندارنمره خود 04/4طور متوسط هب ،عوامل ذکر شده
 . است معنادار یکه از نظر آمار داشتند باالتری تحصیلی

اظهار نمود که در بین عوامل توان چنین بنابراین می
تغیر پیش اجتماعی و فعالیت بدنی، م-سطح اقتصادی

بدنی و  ۀپنداردبینی خوبین فعالیت بدنی در پیش
 ی را داشته است.معنادارتحصیلی سهم 

متغیره در به طور خالصه با توجه به مدل رگرسیون چند
ۀ بدنی، نتایج نشان داد پندارمورد زیر مقیاس های خود

را  معناداربین فعالیت بدنی بیشترین ارتباط متغیر پیش
مقیاس های فعالیت بدنی و لیاقت ورزشی، و با زیر

متی و را با زیر مقیاس های سال عنادارمکمترین ارتباط 
بین سطح تحصیالت مادر ظاهر بدنی دارد. متغیر پیش

مقیاس های فعالیت بدنی )سطح تحصیالت فوق با زیر
دیپلم و لیسانس(، قدرت بدنی )سطح تحصیالت فوق 
لیسانس و دکتری( و عزت نفس بدنی )سطح 

 معنادارتحصیالت فوق لیسانس و دکتری( ارتباط 
بین تحصیالت پدر با داشت. در حالی که متغیر پیش

داشت. منفی  معنادارمقیاس لیاقت ورزشی ارتباط زیر
مقیاس های قدرت و همچنین سطح خانواده با زیر

باط منفی داشت بدین صورت که فعالیت بدنی ارت
آموزان با سطح خانوادگی متوسط نسبت به سطح دانش

تری لیت بدنی و قدرت پایینفعا ۀ، نمرخانوادگی باال
 کسب کرده بودند.

بدنی و تحصیلی دختران  ۀپنداربه منظور مقایسه خود
ورزشکار از آزمون آنوا )تحلیل نوجوان ورزشکار و غیر

 واریانس( یک راهه بین گروهی استفاده شد.
 

-مقايسه خودپنداره بدنی دختران نوجوان ورزشکار و غیرتحلیل واريانس يک راهه در مورد  -6جدول 

 ورزشکار

ضريب 

 اتا

سطح 

 معناداری
 میزان اف

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

143/0  * 000/0  36/137  02/39792  1 02/39792  فعالیت بدنی  
007/0  111/0  00/2  65/581  3 96/1744  تحصیالت مادر 
005/0  214/0  497/1  77/433  3 31/1301  تحصیالت پدر 

005/0  366/0  078/1  20/312  4 83/1248  
-سطح اقصادی

 اجتماعی خانواده
003/0  724/0  516/0  60/149  4 42/598  سطح درآمد خانواده 

بدنی دختران ورزشکار و  ۀپنداردر مورد مقایسه خود
-میمشاهده  6ورزشکار، همان طور که در جدول غیر

است  شده معنادارر فعالیت بدنی از نظر آماری شود متغی
-بدنی دانش ۀپندارخود ۀبین نمر :گفتتوان که می

وجود  معنادارورزشکار تفاوت آموزان ورزشکار و غیر

بدنی در  ۀپندارکه خود1طبق نمودار شماره  دارد.
ورزشکار مقایسه ساله ورزشکار و غیر 16تا  13دختران 

بدنی افراد  ۀپندارشده است، میانگین نمرات خود
 ورزشکار باالتر است.ورزشکار نسبت به افراد غیر
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، نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد 6طبق جدول 

 ۀپندارخود ۀی بر نمرمعنادارثیر أمتغیر فعالیت بدنی ت
؛ 000/0ورزشکار دارد: )گروه ورزشکار و غیربدنی دو

1=df 36/137؛=F)  

پذیری درصد تغییر14همچنین ضریب اتا نشان داد 
 بدنی مربوط به متغیر فعالیت بدنی است. ۀپندارخود ۀنمر

 ورزشکاربدنی در افراد ورزشکار و غیر ةارپندمقايسه خود -1 شکل

 

پندارة تحصیلی دختران نوجوان ورزشکار و تحلیل واريانس يک راهه در مورد مقايسه خود -7جدول

 ورزشکارغیر

 p F ضريب اتا
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

027/0  000/0 *  91/22  75/5221  فعالیت بدنی  75/5221 1 
005/0  0/221 47/1  19/335  3 58/1005  تحصیالت مادر 
008/0  0/092 15/2  26/490  3 78/1470  تحصیالت پدر 

007/0  0/231 40/1  63/319  4 55/1278  
-سطح اقصادی

 اجتماعی خانواده
002/0  0/759 46/0    84/106  4 36/427  سطح درآمد خانواده 

 
تحصیلی دختران ورزشکار و  ۀپنداردر مورد مقایسه خود

شود متغیر مشاهده می 7ورزشکار، طبق جدول غیر
توان می .شده است معنادارظر آماری فعالیت بدنی از ن

آموزان تحصیلی دانش ۀپندارخود ۀنمربین  گفت
طبق وجود دارد.  معنادارورزشکار تفاوت ورزشکار و غیر

 13تحصیلی در دختران  ۀپندارکه خود 2نمودار شماره 
 ورزشکار مقایسه شده است،ورزشکار و غیرساله  16تا 

 تحصیلی افراد ورزشکار ۀپندارمیانگین نمرات خود
 ورزشکار باالتر است.نسبت به افراد غیر
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واریانس نشان داد ، نتایج آزمون تحلیل 7طبق جدول 
تحصیلی  ۀپندارخود ۀی بر نمرمعنادارثیر أفعالیت بدنی ت

؛ df=1؛ 000/0ورزشکار دارد: )دو گروه ورزشکار و غیر
91/22=F ) 

پذیری تغییردرصد 027/0 همچنین ضریب اتا نشان داد
تحصیلی مربوط به متغیر فعالیت بدنی  ۀپندارخود ۀنمر

 است.

 

 ورزشکارة تحصیلی در افراد ورزشکار و غیرپندارمقايسه خود -2شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف توصیف و تبیین ارتباط بین 

آموزان تحصیلی دانش ۀپنداربدنی و خود پندارۀخود
ورزشکار از طریق متغیرهای فعالیت ورزشکار و غیر

اجتماعی خانواده انجام شد. -بدنی و سطح اقتصادی
-حاضر نشان داد بین فعالیت بدنی و خودپژوهش نتایج 
بدین  .وجود دارد معنادارآموزان ارتباط ۀ بدنی دانشپندار
افزایش فعالیت بدنی مرتبط با  :گفتتوان که می معنا

منظم در بدنی فعالیت  بدنی است. ۀپندارافزایش خود
 مؤثر نفس به اعتماد افزایش و مثبت ۀپنداررشد خود

شود. می هشد ادراک شایستگی احساس موجب و است
افراد بنابراین به دنبال شرکت منظم در فعالیت بدنی، 

دست به شانیبدن هایییاز خود و توانا یاحساس خوب
 یبدن ۀپندارخوداحساس شایستگی بهتر و ، می آورند

. (2014و همکاران،  کی)ببکنند کسب می یباالتر

پندارۀ بدنی با فعالیت بدنی، از نظر ارتباط خودبنابراین 
نتایج پژوهش حاضر با مطالعات لیندوال و هاسمن 

(؛ ببیک و همکاران 2008اشنایدر و همکاران )(؛ 2004)
گارن و همکاران و (؛ 2015مارش و همکاران ) (؛2014)
( 2008اشنایدر و همکاران )راستاست. ( هم2019)

ر میان پندارۀ بدنی دفعالیت بدنی و خودمثبت  ارتباط
در  .تأیید کرده بودنددختران نوجوان غیرفعال را 

انش آموزان پژوهش حاضر نیز این ارتباط در د
غیرورزشکار مشاهده شد و خودپنداره آن ها افزایش 

فعالیت بدنی منجر به ایجاد  پیدا کرده بود که احتماالً
در نتیجه احساس شایستگی و درک توانایی های خود و 

( 2014ببیک و همکاران ) خودپنداره بدنی باال شده بود.
های پندارۀ بدنی و زیر مجموعهکه خوداظهار نمودند 

آن )شایستگی درک شده، تناسب بدنی درک شده و 
الیت بدنی ی با فعمعنادارظاهر بدنی درک شده( ارتباط 
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( نشان دادند 2004در جوانان دارد. لیندوال و هاسمن )

ورزشکارانی که روزهای بیشتری تمرین کردند و 
پندارۀ تری داشتند، نمرۀ خودجلسات تمرینی طوالنی
نتایج  نتایج بهاین کردند که بدنی باالتری را کسب 

( 2015مارش و همکاران ) نزدیک است.پژوهش حاضر 
ورزشکار را در آموزان غیرپندارۀ بدنی دانشافزایش خود

پندارۀ اثر فعالیت بدنی مشاهده کردند و به طور کلی خود
ورزشکار در طول زمان بدنی هر دو گروه ورزشکار و غیر

نیز با افزایش  کاهش پیدا کرده بود. در پژوهش حاضر
پندارۀ بدنی روند کاهشی دارد که تنها در افراد سن خود

رسد که در قابل مشاهده است. به نظر می ورزشکارغیر
-افراد ورزشکار فعالیت بدنی منظم مانع از کاهش خود
-پندارۀ بدنی، و در واقع باعث ثابت ماندن سطح خود

روند کاهشی توضیح در ارتباط با است.  پندارۀ بدنی شده
شکار می توان به پژوهش زورافراد غیر خودپندارۀ بدنی

بر اساس مطالعه مارش و  .های همسو استناد کرد
از سن کودکی تا اوایل  پنداره( خود1989همکاران )

یابد و پس از آن تا بلوغ به حداقل نوجوانی کاهش می
( نیز در 2008) 1هادلی، هیر و اندرسون موررسد. می

پندارۀ اند، خودبیان کردهپندارۀ بدنی مورد کاهش خود
-یابد. شکلسالگی کاهش می 16تا  14بدنی در حدود 

پندارۀ منفی با رفتارها و احساسات نابهنجار گیری خود
نوجوانان به طور نوعی دوره نوجوانی در ارتباط است. 

تری از رضایت بدنی دارند )الرسون، های پاییننسبت
(. چنین 2002، 2همینگسون و آلبک و همکاران

-های نوجوانی افزایش مینارضایت هایی در طول سال
)هادلی و  شودمیپنداره کاهش خودیابد و موجب 

از نظر ارتباط  به دست آمدهنتایج (. 2008همکاران، 
و  3گرونموپندارۀ بدنی و فعالیت بدنی با نتایج خود

گرونمو و همکاران . مخوانی ندارد( ه2000همکاران )

                                                           
1. Hadley, Hair and Anderson Moore 
2. Larsson, Hemmingson, Allebeck, et 

al 

3. Gronmo 

( تأثیر فعالیت بدنی بر دختران و پسران نوجوان 2000)
نابینا و عادی را بررسی کرده بودند. در ساله  16تا  13

این مطالعه فعالیت بدنی آزمودنی ها شرکت در کالس 
های هفتگی درس تربیت بدنی بود که در نهایت 

پندارۀ بدنی آزمودنی ها مشاهده نشد. بهبودی در خود
پندارۀ بدنی از طریق جا که فرایند تغییر در خوداز آن

ل دوره تمرین، بافت فعالیت بدنی به عواملی نظیر طو
تمرین و نگرش آزمودنی ها نیز وابسته است )لیندوال 

توان علت ناهمخوانی نتایج (، می2004و هاسمن، 
( با نتایج حاضر را سطح 2000گرونمو و همکاران )

فعالیت بدنی آزمودنی ها و متفاوت بودن نمونه 
ها که شامل افراد عادی و نابینا بود بیان کرد. آزمودنی

که محرومیت از حس برتر بینایی، ممکن ن جاییاز آ
است درک افراد نابینا را نسبت به بدن خود تغییر دهد، 
تفاوت نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش گرونمو و 

( دور از انتظار نیست. به این توضیح، 2000همکاران )
تفاوت طرح پژوهش حاضر که غیرتجربی و از نوع  باید

تجربی گرونمو و همکاران مقطعی است را با طرح 
-و خودین ورزش مورد ارتباط بدر . ( اضافه کرد2000)

رشد "ی، مطالعات از توضیحات هر دو نظریه بدن ۀپندار
 "5خودافزایی"( و 1990)مارش ،  "4مهارت

 ةاند. بر اساس نظری( حمایت کرده1997، 6)سونستروم
 ، مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش"رشد مهارت"

-میمثبت و عزت نفس باال  یبدن ۀپندارخود منجر به
(. همچنین، بر اساس 2004)لیندوال و هاسمن،  شود
و عزت نفس باال  بدنی ۀپندار، خود"خودافزایی" ةنظری

)لیندوال و  دنکنمی ینیبشیمشارکت در ورزش را پ
 سئوالبرای پاسخ به این  (. به هر حال2005لیندگرن، 

پندارۀ بدنی که ارتباط بین مشارکت ورزشی و خود

4. Skill-Development Theory 

5. Self-Enhancement Theory 

6. Sonstroem 
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های تجربی و طرح ماهیت علّی دارد یا خیر به پژوهش
 های طولی نیاز است. 

دست آمده در پژوهش حاضر از دیدگاه نظری، نتایج به
( 1985، 1978هارتر ) 1انگیزش شایستگی ةبا نظری

کند افراد به دنبال یم انیبهمخوان است. این نظریه 
 یستگیشا نمایشامکان  آنهادر هستند که  ییهاتیفعال
 ه،ینظراین بر اساس  ن،یبنابرا. اشته باشدوجود د آنها
مشارکت در  شیمرتبط با افزا یبدن ۀپندارخود شیافزا

برای افراد به است که  رزش منظم(و ژهیورزش )به و
 تیدنبال آن، در تقو بهدهد و یم زهیانگ شتریارکت بمش

ها در در تبیین یافته است. میمثبت سه یرفتار یالگو
توان به بدنی می ۀپندارمورد ارتباط فعالیت بدنی و خود

نیز استناد کرد.  "مدل روان شناختی مشارکت ورزشی"
بدنی با افزایش های طبق این مدل، شرکت در فعالیت

آمادگی که منجر به افزایش درک لیاقت بدنی و در 
 ۀپندارویژه خودۀ بدنی بهپندارنهایت موجب افزایش خود

دارای  وارتباط دارد  ،شودبدنی مرتبط با توانایی بدنی می
منافع روانی از جمله افزایش عزت نفس است. بنابراین 

شرکت در  گفتبر اساس مدل ذکر شده شاید بتوان 
های منظم سبب های بدنی به ویژه فعالیتفعالیت

های بدنی و آمادگی بدنی فرد افزایش سطح توانایی
خود موجب تغییر نوع ارزیابی فرد از  ةکه به نوب شودمی

نظریة "همچنین مطابق با شود. یهای خود مقابلیت
 ( که توسط مدل1985، 3)دسی و رایان "2مختاریخود

توصیف  (2016لوبانز و همکاران ) اجتماعی-روانی
های های بین فعالیت بدنی و پیامداست و ارتباطشده

کند، فعالیتی که بر پایه سالمت روان را بررسی می
شایستگی، و تحقق سه هدف ارتباط اجتماعی، 

تواند خودمختاری باشد )مانند فعالیت بدنی منظم( می
باعث باالبردن انگیزش و بهزیستی فرد و به دنبال آن 

)کریستین و  ودشکسب سطح باالی شایستگی ورزشی 

                                                           
1. Competence Motivation Theory 

2. Self-Determination Theory (SDT) 

 ۀپندار( و در نهایت موجب بهبود خود2018همکاران، 
 بدنی شود. 

نتیجه توان های مطرح شده میبا عنایت به نظریه
آموزان آموزان ورزشکار نسبت به دانشگرفت که دانش

تر و باالتری دارند بدنی مثبت ۀپندارورزشکار خودغیر
 است.نیز قابل مشاهده 1که در نمودار 

های مقیاسدست آمده در مورد زیرهبا توجه به نتایج ب 
های مقیاسزیرتمامی  ۀمیانگین نمربدنی،  ۀپندارخود
آموزان دانشدر کلی،  ۀپنداربدنی مانند خود ۀپندارخود

-به ةنتیج تفسیردر . است باالتر گزارش شده ورزشکار
مدل سلسله  توان ازمی حاضر دست آمده در پژوهش

( 1997مارش و شاولسون ) وسیله شده به ارائهی مراتب
استفاده از  اساس این مدل و با رمارش بفاده نمود. تاس

 خوبی نشان داد که خودتوصیفی بدنی بهنامه پرسش
بدنی، ترکیبی از عوامل مربوط به آمادگی  ۀپندارخود

سالمتی، لیاقت ورزشی، ترکیب و ظاهر بدنی  جسمانی،
بدنی  ۀپندارخود ةباالیی بین ابعاد چندگان است و ارتباط

های با توجه به یافتهدر پژوهش حاضر  .وجود دارد
بدنی، باالترین  ۀپندارخودهای مقیاسمربوط به زیر

-آموزان ورزشکار نسبت به دانشای که دانشنمره
-ار کسب کرده بودند، مربوط به زیرورزشکآموزان غیر

افراد  گفتتوان مقیاس لیاقت ورزشی بود که می
لیاقت ورزشی باالتری نسبت به افراد  ۀورزشکار نمر

اساس مدل  توان براین نتایج را می .ورزشکار دارندغیر
( بیان 2008شایستگی درک شده استودن و همکاران )

درک شده به عنوان  یستگیشاکرد. در این مدل، 
دنی ب تیو فعال یمهارت حرکتشایستگی  نیب ةواسط

ترین مکانیسمی که به عنوان اساسی ومعرفی شد 
دهد، در نظر شرکت در فعالیت بدنی را افزایش می

(. بنابراین 2014گرفته شده است )ببیک و هکاران، 

3. Deci & Rayan 
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افراد ورزشکار شایستگی درک شده  :گفتتوان مدل می

 )لیاقت ورزشی( باالتری خواهند داشت. 
متی و ظاهر بدنی های سالدر افراد ورزشکار زیرمقیاس

 .کسب شده مشخص شدند ۀترین نمربه عنوان پایین
مقیاس به ورزشکار این دو زیرافراد غیرحالی که در  در

عنوان باالترین نمره کسب شده نمایان شدند. شاید این 
ورزشکار به دلیل طور بتوان استنتاج کرد که افراد غیر

اهمیت دادن به ظاهر بدنی و سالمتی به سمت فعالیت 
ظاهر بدنی  ۀکنند. اما پایین بودن نمربدنی سوق پیدا می
ت نشان دهندۀ معیارهای ممکن اسدر افراد ورزشکار 

 احتماالً  .تر آنان نسبت به ظاهر بدنی باشدسختگیرانه
درک شایستگی ها و توانایی ها و مهارت در  آنهابرای 

این  فاکتورهای آمادگی جسمانی بیشتر اهمیت دارد.
( 2014نتایج همسو با نتایج پژوهش ببیک و همکاران )

یز ظاهر بدنی است، از این نظر که در این پژوهش ن
درک شده ارتباط ضعیفی با فعالیت بدنی داشت. البته 
بیان شده بود که عامل سن بر این ارتباط اثرگذار است. 
در سن نوجوانی ابتدایی ارتباط قوی است و با افزایش 

-ظاهر بدنی و فعالیت بدنی ضعیف میسن ارتباط بین 
 (. 2014شود )ببیک و همکاران، 

بدنی نیز  ۀپندارهای خودمربوط به زیرمقیاسنتایج 
شان دارای سطح آموزانی که مادراننشان داد دانش

تحصیالت عالی بودند مشارکت بیشتری در فعالیت 
عزت نفس بدنی باالتری کسب  ۀبدنی داشتند و نمر

شان سطح آموزانی که پدرانکرده بودند. همچنین دانش
تری ورزشی پایینۀ لیاقت تحصیالت عالی داشتند، نمر

کسب کرده بودند که این ارتباط منفی را شاید بتوان به 
های این علت که پدران تحصیل کرده بیشتر به فعالیت

دهند تا فعالیت های بدنی، نسبت همیت میتحصیلی ا
در نهایت  .داد که البته به پژوهش بیشتری نیازمند است
اجتماعی -نتایج نشان داد هر چه سطح اقتصادی

 زیرمقیاس فعالیت بدنی باالتر خانواده باالتر باشد نمرۀ

                                                           
1. Pan, Maïano, & Morin 

 پندارۀدر نتیجه مشارکت در فعالیت بدنی بیشتر و خود
  .بدنی باالتر خواهد بود

طبق نتایج گزارش شده در پژوهش حاضر عالوه بر 
بدنی، بین  پندارۀمشاهده ارتباط بین فعالیت بدنی و خود

بدنی  ۀپندارنواده و خوداجتماعی خا –وضعیت اقتصادی
وضعیت  ،وجود داشت. به عبارتی معنادارنیز ارتباط 

بین ماعی خانواده به عنوان متغیر پیشاجت -اقتصادی
بینی کند. ۀ بدنی را پیشپندارتواند متغیر مالک خودمی
کننده متغیر فعالیت بدنی نقش تسهیل گفتتوان می

ثیرگذاری أبدنی تدارد؛ بدین صورت که متغیر فعالیت 
بدنی  ۀپنداراقتصادی خانواده بر خود -وضعیت اجتماعی

اقصادی خانواده -کند و وضعیت اجتماعیرا تسهیل می
. است ثرؤمآموزان در فعالیت بدنی بر مشارکت دانش

های فاستر و همکاران نتایج با نتایج مطالعهاین 
کراکر و (، 2018) 1(، پان، ماینو و مورین2019)

-( هم2016) 2لی، بانک و سانی(، 2006همکاران )
-( ارتباط بین خود2018راستاست. پان و همکاران )

پندارۀ بدنی و رضایت بدنی در ورزشکاران را بررسی و 
از لحاظ فرهنگی آنها را مقایسه کردند. ورزشکاران 

-شمال آمریکا که از لحاظ فرهنگی باالتر بودند، خود
تر و شایستگی ورزشی بیشتری داشتند. پندارۀ بدنی باال

باالی حاضر که ارتباط سطح ش هبا توجه به نتایج پژو
آموزان تحصیالت مادران با خودپنداره بدنی باالتر دانش

 مشخص شد؛ از این لحاظ که سطح تحصیالت باال
 ترفرهنگ باالآگاهی بیشتر و ممکن است منجر به 

راستاست. همکاران هم، با نتایج پان و خانواده شود
ثیر متغیرهای أ( ت2019مچنین فاستر و همکاران )ه

مادران را بر  و نقشاجتماعی  -وضعیت اقتصادی
مشارکت ورزشی فرزندان به عنوان تسهیل کننده بیان 
نمودند که منجر به مشارکت بیشتر در فعالیت بدنی و 

شود. همچنین نتایج پژوهش بهبود خودپندارۀ بدنی می
( ارتباط بین رفتار فعالیت بدنی 2016مکاران )لی و ه

2. Li, Bunke, & Psouni 
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نوجوانان )شرکت در فعالیت بدنی( و ارتباطات وابسته 
گری به مادر، پدر و دوستان را بررسی و نقش میانجی

پندارۀ بدنی را در این ارتباطات ارزیابی کردند. در خود
واقع لی و همکاران بیان کردند نقش مادران در 

نوجوان در فعالیت بدنی و نقش پدران مشارکت دختران 
گذار بود که در در مشارکت پسران در فعالیت بدنی تأثیر

-پژوهش حاضر نیز نقش مادران در مشارکت دانش
به طور کلی مطالعات  ید شد.أیآموزان در فعالیت بدنی ت

اقتصادی خانواده در -گذشته اهمیت عوامل اجتماعی
آموزان ت دانشۀ بدنی و مشارکپندارشکل گیری خود

اند؛ بدین صورت که محیط در فعالیت بدنی را نشان داده
تواند اقتصادی خانواده می-خانواده و وضعیت اجتماعی

های روانی به سوی ورزش های از طریق تغییر نگرش
-ۀ دانشپندارهای بدنی افراد، بر خودگوناگون و توانایی

(. در 2011ثیر بگذارد )عبدالملکی و همکاران، أآموزان ت
اجتماعی  -های اقتصادیمطالعه حاضر از بین متغیر

 -اقتصادیسطح سطح تحصیالت پدر و مادر، )
فقط متغیر سطح  خانواده، سطح درآمد خانواده(اجتماعی 

 معناداربدنی ارتباط  ۀپندارتحصیالت پدر و مادر با خود
شان آموزانی که مادراندانشداشت. نتایج نشان داد 

آموزانی که نسبت به دانش بودند پلمیمدرک د دارای
با کنترل  بودند، پلمید ریز التیتحص شان دارایمادران

پدر، سطح  التیتحص ،یبدن تیعوامل )فعال ریسا
 یبدن ۀپندارخود ۀخانواده و سطح درآمد خانواده( نمر

شان مادراننی که آموزادانش نیهمچنداشتند.  باالتری
نسبت ی بودند و دکتر سانسیفوق ل التیتحص یادار
داشتند،  پلمید ریز التیحصشان تیی که مادرانآنهابه 
است  یدر حال نیاداشتند.  باالتری یبدن ۀپندارخود ۀنمر

فوق  التیتحص دارای شانآموزانی که پدرانشکه دان
شان یی که پدرانآنهانسبت به  ی بودندو دکتر سانسیل

 تریی پایینبدن ۀپندارخود داشتند، پلمید ریز التیتحص
 سطح باالی  گفتبتوان در تفسیر بیشتر شاید  .داشتند

                                                           
1. Tremblay, Inman, & Willms 

تحصیالت مادران ممکن است منجر به سطح فرهنگی 
باالتر خانواده شود که آگاهی بیشتر از فواید فعالیت 
بدنی )طبقه اجتماعی( و یا حمایت های عاطفی و مالی 
)طبقه اقتصادی( بیشتری را به همراه دارد؛ همچنین 
وابستگی بیشتر دختران به مادران ممکن است موجب 

)فاستر و  مشارکت باالی دختران در فعالیت بدنی
درک شایستگی باال و در نهایت ، (2019همکاران، 

بدنی باالتر شود. از طرفی در پژوهش حاضر  ۀپندارخود
آموزان بدنی دانش ۀارپندسطح تحصیالت پدر با خود

منفی داشت. شاید این یافته به دلیل  معناداررابطه 
وابستگی کمتر دختران به پدران باشد )طبق نتایج لی 

که ممکن است پدران دارای ((، یا این2016و همکاران )
 های تحصیلی بیشتر ازمدارک باال به تقویت زمینه

واند تدهند که میمشارکت در فعالیت بدنی اهمیت می
شان در فعالیت بدنی و منجر به مشارکت کمتر دختران

تر شود. البته بدنی پایین ۀپندارخود ۀبه دنبال آن نمر
ی نیز ممکن است دخیل باشد که به دالیل دیگر

 ی نیاز است. بیشتر های پژوهش
--وضعیت اقتصادی گفتتوان بنابراین تاحدودی می

آموزان در فعالیت های اجتماعی خانواده با شرکت دانش
 بدنی در ارتباط است.  ۀپندارنهایت بهبود خود بدنی و در

تحصیلی و فعالیت بدنی نیز  ۀپنداردر مورد ارتباط خود
 ۀپندارخود ۀنتایچ نشان داده است گروه ورزشکار نمر

ورزشکار دارند تحصیلی باالتری نسبت به گروه غیر
که شرکت در فعالیت  معنابدین  .(2)مراجعه به نمودار

این . تحصیلی مرتبط است ۀپنداربدنی با بهبود خود
(؛ 2020نتایج با نتایج مطالعات سنتیو و همکاران )

(؛ کاستلی و همکاران 2014کاستلی و همکاران )
  ( و ترمبلی،2003(؛ اتنیر و سیبلی )2002بروا ) (؛2007)

و همکاران  2ویستراستاست. ( هم2000) 1اینمن و ولمز
( بیان نمودند دانش آموزانی که سطح باالتری 2020)

تر از آمادگی قلبی عروقی داشتند، از نظر تحصیلی موفق

2. Centeio 
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بودند که در پژوهش حاضر نیز دانش آموزان ورزشکار 
که به مراتب آمادگی قلب عروقی باالتری دارند، 

( نشان 2002بروا ) خودپنداره تحصیلی باالتری داشتند.
تواند با ارتقاء اخالق کار و پشتکار، می داد فعالیت بدنی

های تحصیلی کمک کند. به عالوه، اثرات به مهارت
مثبت فعالیت بدنی بر عملکرد شناختی کودکان توسط 

بدین  ؛( تأیید شده بود2003مطالعه اتنیر و سیبلی )
رت صورت که نمرات باال در تربیت بدنی، به رشد مها

های شناختی )مانند مهارت های حل مسئله، توجه و 
کند )اتنیر و آموزان کمک میتصمیم گیری( دانش

( ارتباط 2000(. ترمبلی و همکاران )2003سیبلی، 
ضعیف بین فعالیت بدنی و دستاورد تحصیلی را گزارش 

آموزان فعالیت کردند و بیان نمودند در بعضی از دانش
از طریق بهبود سالمتی و  بدنی به طور غیر مستقیم

. عزت نفس با پیشرفت عملکرد تحصیلی ارتباط داشت
ید نتایج پژوهش های ذکر ؤوهش حاضر نیز منتایج پژ

 شده است. 

بر اساس مدل شناسایی/تعهد مارش، اثرات مثبت 
فعالیت بدنی بر دستاوردهای تحصیلی بیان شده است. 

تواند میدند که مشارکت در فعالیت بدنی معتقد بو آنها
تعهد به مدرسه را به گونه ای تقویت کند که نتایج 

دست آید )مارش و کلیت من، هتحصیلی بهتری ب
تحصیلی توسط  ۀپندارمورد پیش بینی خود (. در2003

اجتماعی -متغیر فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی
 التیسطح تحص ی وبدن تیفعال هایریتنها متغخانواده، 

-با خود معنادارارتباط  بین،به عنوان متغیر پیش مادر
البته قابل ذکر است که ارتباط  داشتند. یلیتحص ۀپندار

تحصیلی ضعیف بود  ۀپنداربین فعالیت بدنی و خود
( و 2000راستا با نتایج مطالعه ترمبلی و همکاران، )هم

دست آمده از مدل رگرسیونی همقدار ضریب رگرسیون ب
گزارش شد )یک سوم ضریب رگرسیون  68/5در حد 

بدنی(؛ اما با توجه  ۀپندارارتباط بین فعالیت بدنی و خود

                                                           
 

 آموزاندانش گفتتوان بودن ارتباط می معناداربه 
با کنترل  ورزشکاررغی آموزاننشدا به نسبت ورزشکار

-یپدر و مادر، سطح اقتصاد التیعوامل )تحص ریسا
طور متوسط هخانواده و سطح درآمد خانواده( ب یاجتماع

آموزان . دانشداشتند یباالتر یلیتحص ۀپندارخود ۀنمر
ورزشکار توانایی بیشتری در مهارت های حل مسئله، 

لکرد امر در عمتوجه و تصمیم گیری دارند و این 
تحصیلی  ۀپندارخود تحصیلی کمک خواهد کرد و نمرۀ

 (. 2002باالتری خواهند داشت )برو، 
 آموزانیدانش ی نتایج پژوهش حاضر نشان داداز طرف 

 سانسیو ل پلمیفوق د التیتحص یشان داراکه مادران
 ریز التیشان تحصکه مادران ییآنهابودند نسبت به 

ی کسب باالتر یلیتحص ۀپندارخود ۀداشتند، نمر پلمید
را شاید بتوان به این صورت تفسیر  کردند. این نتایج

اساس وابستگی بیشتر دختران به مادران  کرد که بر
( مادرانی که سطح 2016طبق نتایج لی و همکاران )

آموزان را توانند دانشتحصیالت باالتری دارند بهتر می
تحصیلی کمک و تشویق کنند؛ در نتیجه در زمینه 

 ۀپندارخود رفت تحصیلی بیشتر و در نهایت نمرۀپیش
تواند با این نتایج می. تحصیلی باالتر خواهند داشت

که همسو باشد ( 2019نتایج مطالعه پرایتو و همکاران )
به  یطیو مح ی، خانوادگیعوامل اجتماعنشان دادند 

فعالیت  مشارکت منظم در یبرا یزشیعناصر انگ عنوان
بدنی هستند که به دنبال مشارکت بیشتر طبق نتایج 

در  شود.ذکر شده باعث بهبود دستاورد تحصیلی می
( با 2006( و یو و همکاران )2000) 1گدیمقابل، نتایج 

( 2000) گدیراستا نبودند. همنتایج پژوهش حاضر 
-ای تخلیه انرژی کودکان مناسب نمیورزش را بر

ث نادیده گرفتن کرد که ورزش باعدانست و بیان 
( بیان 2006شود. یو و همکاران )تکالیف تحصیلی می

کردند سطح فعالیت بدنی مستقل از پیشرفت تحصیلی 
گر بتوان بین سطح فعالیت بدنی ابیان نمودند  آنهااست. 

1. Gerdy 
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 که قطعاً و پیشرفت تحصیلی ارتباط برقرار کرد، بیان این
ثیر گذار است و یا فعالیت بدنی بر پیشرفت تحصیلی تأ

موفقیت تحصیلی است که مشارکت فعالیت بدنی را 
شود، مشکل است )یو و تسهیل می کند یا مانع آن می

در نهایت اظهار نمودند مشارکت  آنها(. 2006همکاران، 
فعال در فعالیت های بدنی منجر به تضعیف عملکرد 

آموزان ضعیف سعی ی دانششود؛ از طرفمی تحصیلی
کنند هویت خود را پیدا کنند و در فعالیت های بدنی می

بیشتری شرکت کنند؛ از طرف دیگر دانش آموزان 
باهوش پیشرفت تحصیلی خوبی دارند و در نتیجه 
فرصت بیشتری برای شرکت در فعالیت های بدنی 

تحصیلی باالتری دارند )یو و  ۀپندارداشته و خود
راستا نبودن شاید یکی از دالیل هم (.2006همکاران، 

 به نتایج پژوهش حاضر با نتایج یو و همکاران را بتوان
شرکت کنندگان  .سن شرکت کنندگان نسبت داد

سال بودند و از آنجایی  12تا  8پژوهش یو و همکاران 
که در این سن ممکن است دانش آموزان نیاز به تمرکز 

با شرکت شاید بیشتری در تکالیف درسی داشته باشند، 
ر فعالیت بدنی منافات داشته باشد و منجر به تضعیف د

 عملکرد تحصیلی شود.
 ۀپنداریج مربوط به خودبا توجه به تفسیر نتابنابراین 

 ۀپندارتحصیلی و فعالیت بدنی، ارتباط ضعیف بین خود
 تحصیلی و فعالیت بدنی مشاهده شد. 

راستا بر اساس مطالعات گذشته که با این نتایج هم
-بدنی و خود ۀپنداربودند شاید بتوان ارتباط بین خود

تحصیلی را نیز بیان کرد. با توجه به مدل  ۀپندار
کند که بیان می ،چهارچوب هنجاری درونی/بیرونی

-سهیمقا ریثأآموزان تحت تدانش یلیتحص ۀپنداردوخ
های دارد و بین موفقیتقرار  بیرونیو  درونی یها

ارتباط برقرار است،  آنها پندارۀریاضی و کالمی و خود
بین موفقیت تحصیلی ( روابط 2009چانل و همکاران )

در سه حیطه ریاضی، کالمی  ۀپندارآموزان و خوددانش
بدین صورت که بین  .و تربیت بدنی را کشف نمودند

موفقیت ریاضی و تربیت بدنی و موفقیت کالمی و 

تربیت بدنی ارتباط ضعیف تری نسبت به ارتباط بین 
همچنین ارتباط  موفقیت کالمی و ریاضی وجود دارد.

ریاضی  ۀپنداربین موفقیت در تربیت بدنی و خودمثبت 
ه بیان شده بود که تربیت مشاهده شد. در این مطالع

آموزان را افزایش تواند مهارت فضایی دانشبدنی می
دهد و منجر به موفقیت در درس ریاضی شود. نتایج 
مطالعه ذکر شده نشان داد تربیت بدنی نه تنها باعث 

شود، جسمانی و روان میکاهش چاقی و بهبود سالمت 
-خود و نهایتاًدهد میریاضی را افزایش  ۀپنداربلکه خود

ل و همکاران، یابد )چانتحصیلی بهبود می ۀپندار
توان ارتباط بین موفقیت در درس (. بنابراین می2009

تحصیلی را بیان کرد و  ۀپندارتربیت بدنی و خود
)درس همچنین با عنایت به ارتباط بین فعالیت بدنی 

بدنی شاید بتوان ارتباط بین  ۀپندارتربیت بدنی( و خود
تحصیلی را استنباط کرد،  ۀپنداربدنی و خود ۀپندارخود

های قطعی به مطالعات بیشتری اما برای نتیجه گیری
  نیاز است.

-به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان داد خود
وضعیت  نوجوان با فعالیت بدنی و بدنی دختران ۀپندار

ارتباط دارد. در این  آنهااجتماعی خانواده  -اقتصادی

بدنی و سطح  ۀپندارخودپژوهش ارتباط مثبت بین 

تحصیالت مادر مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد 
تحصیلی با فعالیت بدنی و وضعیت  ۀپندارخود

اجتماعی )سطح تحصیالت مادر( در ارتباط  -اقتصادی
آمده از این  دستکه یافته های به. با توجه به ایناست

از بین متغیر های فعالیت بدنی و وضعیت  پژوهش
اجتماعی، متغیر فعالیت بدنی را که باالترین -اقتصادی

بود، بهترین  دادهضریب رگرسیون را به خود اختصاص 
دنی و تحصیلی ب ۀپندارکننده خودمتغیر پیش بینی
بدنی  ۀپندارتوان اظهار نمود خودمی، معرفی کرده است

آموزان ورزشکار نسبت به پندارۀ تحصیلی دانشو خود
همچنین با توجه  .باالتر استورزشکار دانش آموزان غیر

بین  گفتبه تبیین نظریه های ذکر شده شاید بتوان 
تحصیلی ارتباط ضعیفی  ۀپنداربدنی و خود ۀپندارودخ
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تر انجام وجود دارد، اما برای بررسی ارتباطات دقیق

-های طولی پیشنهاد میهای تجربی و طرحپژوهش
لمان و مربیان پیشنهاد معخانواده، همچنین به  شود.
به منظور بهبود خودپندارۀ بدنی و خودپندارۀ شود می

تحصیلی، دانش آموزان را به شرکت در فعالیت بدنی 

مهم پژوهش توجه نمایند به این یافته  و تشویق کنند
که شرکت در فعالیت های بدنی می تواند به باالرفتن 

تحصیلی، هر دو،  ۀبدنی و خودپندارۀ سطح خودپندار
منجر شود. 
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