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 چكيده
ممكن است ،  بدني ارتباط داردفعاليت و سطح خودپندارة بدني به عنوان يكي از ابعاد شخصيتي افراد كه با آمادگي جسماني: مقدمه

رابطه  هدف اين پژوهش تعيين، به همين منظور. با عملكرد و موفّقيت ورزشي مرتبط باشد و موقعيت اجتماعي افراد را افزايش دهد
  . باشد فهان ميكننده در هفتمين المپياد ورزشي واقع در اص بين خودپندارة بدني با عملكرد ورزشي دانشجويان دختر شركت

دادند كه به  كننده در مسابقات تشكيل مي  نفر دانشجوي دختر شركت1405 ةي جامعة آماري اين تحقيق را كلّ:شناسي روش
هاي   نفر به عنوان نمونه گزينش گرديد و به صورت تصادفي به دو گروه مساوي ورزش160اي تصادفي  گيري طبقه روش نمونه

» خودتوصيفي بدني«نامة استانداردشدة  پرسش، اطّالعاتآوري  ابزار مورد استفاده براي جمع. دندانفرادي و اجتماعي تقسيم ش
هاي كسب شده به وسيلة آنان در مسابقات  ها نيز از طريق رتبه عملكرد ورزشي آزمودني.  استسؤال 70بود كه حاوي  1996مارش

   p>05/0استفاده از آزمون همبستگي تاو كندال سي در سطح ها با  داده. به دست آمد، كه به طور رسمي اعالم گرديده بود
  . تحليل شد

هاي  هم در رشته، هاي ورزشي داري را بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي هم در مجموع رشته رابطة معني، نتايج: ها يافته
  . هاي ورزشي اجتماعي نشان داده است ورزشي انفرادي و هم رشته

احتماالً صرف نظر از عامل نوع   خودپندارة بدني و عملكرد ورزشيمتغير اين تحقيق نشان داد بين دو هاي  يافته:گيري نتيجه
  . تري دارد اگرچه تأييد اين موضوع نياز به تحقيقات وسيع. رابطه وجود دارد) انفرادي و اجتماعي( رشته ورزشي

  
   .دختران ورزشكار، عملكرد ورزشي، خودپندارة بدني: هاي كليدي واژه

  
  
  
   

  

___________________________________________________________  
  

 كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي. 1
 راندانشيار دانشگاه تربيت معلم ته. 2
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   مقدمه
. اند  زيادي دادهاهميتشناسان به مسائل مربوط به تشكيل خود و خودپنداره  ي اخير روانها سال در 

 يا مشخّصادراك فرد از خود و چگونگي شناخت و نگريستن او به خويش بدون داشتن قضاوت ، خودپنداره
 شخصيتي افراد است كه ارتباط نزديكي با موفّقيت باشد كه يكي از ابعاد اي با افراد ديگر مي هر گونه مقايسه

هاي  طبق مدل. )10( ورزشي و اجتماعي دارد، شغلي، هاي مختلف زندگي از جمله تحصيلي ها در زمينه آن
داراي ساختار چند بعدي ، خودپندارة كلّي) 12( و مارش) 9( سون و همكاراناولشده به وسيلة ش نظري ارائه
  . ا به دو سطح تحصيلي و غير تحصيلي تقسيم كردتوان آن ر مي است كه

باشد  تاريخ و علوم مي، زبان انگليسي، هاي درسي مانند رياضي خودپندارة تحصيلي مربوط به زمينه
، از بين اين ابعاد. گردد و بدني تقسيم مي) احساسي( عاطفي، و خودپندارة غير تحصيلي نيز به سطوح اجتماعي

مهم خودپنداره غير تحصيلي است كه به عنوان نوع نگرش فرد نسبت به خود و خودپندارة بدني از اجزاي 
به عبارتي ديگر خودپندارة بدني يا تصوير بدني عبارت است از كلّية . هاي آن تعريف شده است قابليت
هايي كه شخص از خود داشته است و تصوراتي كه ديگران نسبت به او دارند و شامل آگاهي و درك  برداشت

  . باشد هاي جسماني مي توانايي) شكل يا ظاهر بدني ب) ر دو بخش الفد
 هم به بعد جسماني و هم رواني توجه، دهندة وجود انسان هاي تشكيل  تمام جنبهاهميت به توجهبا 

از آنجا كه اين تن و روان ارتباط قوي با يكديگر دارند و نوع بينش و ديدگاه انسان به خويشتن . باشد مهم مي
، شغلي( احساس موفّقيت باطني در انجام امور زندگي، باشد هاي بدني مي متأثّر از ابعاد و قابليت، واقعي

هاي  هاي ورزشي و تمرين كه انسان توانايي ها از جمله محيط تواند در ساير زمينه مي) تحصيلي و اجتماعي
 پرداختن اهميتتواند  چنين ديدگاهي ميلذا داشتن . به دست آيد، گذارد جسماني خود را به بوتة آزمايش مي

هاي آن هم باعث موفّقيت  زيرا پديدة تصوير ذهني از بدن و توانايي ؛تر نمايد به مسألة تصوير بدني را روشن
آن است كه به ،  انجام اين تحقيقاهميتبنابراين يكي از موارد . )1( شود رواني و هم موفّقيت بدني مي

هاي  از طرفي حضور در ميدان.  كندتوجهر اعم و به خودپندارة بدني به طور اخص هاي رواني به طو جنبه
از اين رو . هاي قهرماني است به ورزش هاي ورزشي از نكات برجسته پرداختن مسابقات مهم و كسب موفّقيت

كرد ورزشي  ورزشي به منظور دستيابي هرچه بيشتر به موفّقيت در عملمربياناندركاران و  دست، ورزشكاران
تواند عملكرد  كه مي) اعم از جسماني و رواني( هاي و مسابقات به مسائل مختلفي ن ورزشكاران در ميدا

دارا بودن صفت شخصيتي و بدني ممكن است ، خودپندارة بدني يا تصور. كنند  ميتوجهورزشي را بهبود دهد 
  . )18( افراد را افزايش دهدبا عملكرد و موفّقيت ورزشي مرتبط باشد و موقعيت اجتماعي 

باشد و از طرفي  بيش از خودپندارة بدني مي، تحقيقات انجام شده تا به امروز روي خودپندارة كلّي
 بدني بيشتر مربوط به ارتباط آن با آمادگي جسماني فعاليتتحقيقات روي خودپندارة بدني در حيطة ورزش و 

 پژوهش خود نشان داد بين خودپندارة بدني با آمادگي جسماني در) 6( اسكي.  بدني بوده استفعاليتو سطح 
، 5، 4، 3(  ديگر نيز گزارش شدانمحقّقاين موضوع به وسيلة . دار وجود دارد رابطة معني،  بدنيفعاليتو سطح 

مربوط به ارتباط آن با ، همچنين تحقيقات انجام شده در ارتباط بين خودپنداره و عملكرد. )18 ،11، 8 ،6



 15 ...ارتباط بين خودپندارة بدني با عملكرد ورزشي دانشجويان

 

تحقيقي ) 19( در زمينه ارتباط بين خودپندارة بدني با عملكرد ورزشي سالوكان. )17، 13( لكرد تحصيلي بودعم
دار بين سطح  نتايج حاكي از رابطة مثبت و معني. كي روي چمن انجام دادها   را در دو رشتة دو و ميداني و

 هم در دختران با هر گروه سنّي در هر هاي خودپندارة بدني هم در پسران و عملكرد و مهارت ورزشي با نمره
وجود ارتباط بين ، نيز با تحقيق خود روي شناگران نخبه) 17( پرري و مارش. دو رشتة ورزشي بوده است

) 15( همچنين مارش و همكاران. خودپندارة بدني و عملكرد شناي بين المللي ورزشكاران نخبه را نشان دادند
ناستيك پرداختند و رابطة متقابل بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي را به بررسي اين ارتباط در رشته ژيم

  . در رشتة ژيمناستيك به دست آوردند
ت وجود  انجام شده و در اين تحقيقات نيز صحمتغير ارتباط بين دو حقيقات معدودي كه در زمينة به تتوجه با 

ين بار در ايران با هدف اول تحقيق حاضر براي در نتيجه،  شده بودمشخّصرابطه تنها در چند رشته ورزشي 
 شود آيا مشخّصهاي ورزشي انجام شد تا  تعيين رابطه بين خودپندارة بدني افراد و عملكرد آنان در موقعيت

 ،انمحقّقهريك از ، ي انجام شدهها پژوهشهاي ورزشي رابطه وجود دارد؟ همچنين در   در رشتهمتغيربين دو 
شود كه   حال اين سؤال مطرح مي. تنها در يك يا دو رشتة ورزشي مورد بررسي قرار دادندوجود اين رابطه را

هاي ورزشي انفرادي و اجتماعي نيز وجود دارد؟ به عالوه اين تحقيق به بررسي  آيا اين رابطه در انواع رشته
رتباط به عامل نوع  شود آيا اين امشخّصهاي ورزشي انفرادي و اجتماعي پرداخت تا  رابطه در انواع رشته

هاي  تنوع رشته، متغيررشتة ورزشي بستگي دارد؟ بنابراين اين تحقيق عالوه بر بررسي وجود رابطه بين دو 
نتايج اين تحقيق بر اساس روشن شدن ارتباط بين . ورزشي را نيز بر اين همبستگي مورد بررسي قرار داد

هاي  ي براي تحقيقات بعدي در جهت بررسي نوع برنامه گامتواند ميخودپندارة بدني و عملكرد ورزشي افراد 
تمريني مفيد در افزايش و باال بردن خودپندارة بدني ورزشكاران به منظور دستيابي هر چه بيشتر به موفّقيت 

  . در عملكرد ورزشي آنان مؤثّر واقع شود
  

  شناسي پژوهش  روش
نده در مسابقات هفتمين المپياد ورزشي واقع در كن كلّية دانشجويان دختر شركت، جامعة آماري اين تحقيق

اي تصادفي گزينش   نفر به عنوان حجم نمونه به روش طبقه160، ها بودند كه از بين آن)  نفر1405( اصفهان
 4 نفر در 80، هاي انفرادي و اجتماعي در نظر گرفته شدند اين افراد به طور مساوي بين دو گروه ورزش. شدند

هاي   رشته ورزش4 نفر ديگر در 80و ) هندبال، فوتسال، واليبال، بسكتبال( اجتماعيهاي  رشته از ورزش
 نفر به طور تصادفي انتخاب 20 ،تقسيم و از هر رشته) شنا، تنيس روي ميز، بدمينتون، دو و ميداني( انفرادي
 مارش» ي بدنينامة خودتوصيف پرسش«گيري خودپندارة بدني از   در اندازهاطّالعاتآوري  براي جمع. شدند

هاي   خرده مقياس مربوط به جنبه11 سؤال بود كه حاوي 70مشتمل بر ، نامه پرسشاين . استفاده شد) 12(
  . هاي مختلف بوده است نگرش فرد نسبت به ابعاد مختلف بدني در حيطه

 6 مربوط از نوع مقياس ليكرت بود كه بر مبناي طيف نامه پرسشگيري در  نوع مقياس اندازه
 انمحقّقگرفتة  ي انجامها پژوهشطي ، نامه پرسشميانگين ضريب پايايي اين . اي قرار داده شده بود درجه
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.  بوده است88/0 برابر با نامه پرسش و ميانگين ثبات دروني اين 90/0ي متفاوت برابر با ها سال مختلف در
.  به دست آمد88/0 ثبات دروني آن  و78/0، )2( زاده  در كشور به وسيلة بهرام و شفيعنامه پرسشاعتبار اين 

 و آلفاي 92/0 مجددنامة خودتوصيفي بدني از طريق آزمون ـ آزمون  در تحقيق حاضر نيز پايايي پرسش
هاي پژوهش مربوط به عملكرد ورزشي نيز نتيجه اجرا  داده.  به دست آمد84/0كرانباخ مر بوط به ثبات دروني 

  . هاي ورزشي خود كسب كرده بودند قات مربوط به رشتهها در مساب اي بود كه آزمودني و رتبه
  روش اجرا 

كننده در المپياد از وزارت  هاي شركت ليست تيم،  قبل از برگزاري مسابقات المپيادياطّالعاتآوري  براي جمع
هاي ورزشي انفرادي و اجتماعي تعداد نمونه مورد نياز از  علوم و تحقيقات فناوري تهيه گرديد و از رشته

ها در  نامة خودتوصيفي بدني به آزمودني ارائة پرسش. هاي دانشگاهي به صورت تصادفي گزينش شدند تيم
 در باب خودپندارة بدني آنان اطّالعاتها به دورة مسابقاتي انجام گرفت تا از اين طريق   ورود تيماولروزهاي 

هاي   اتمام دورة مسابقات از طريق برگه مربوط به عملكرد ورزشي افراد نيز بعد ازاطّالعات. آوري شود جمع
هاي ورزشي مختلف به وزارتخانه علوم و تحقيقات فناوري داده  ي كه به وسيلة رئيس انجمنجداولمنشي و 
  . تهيه گرديد، شده بود
  هاي آماري  روش

 از آزمون غيرمت براي تعيين ميزان ارتباط بين خودپندارة بدني و عمكرد ورزشي به علّت ناپارامتريك بودن دو 
سطح اطمينان .  استفاده شدSPSS 13افزار كامپيوتري   از نرمجداولهمبستگي تاوكندال سي و براي رسم 

  .  در نظر گرفته شدp≥ 05/0داري  و ميزان معني% 95آزمون 
  هاي پژوهش  يافته

 شده در جدول در مجموع مشخّص  به ضريب همبستگي تاوكندال سي و سطح معناداريتوجهنتايج با  
ورزشي  هاي ورزشي انفرادي و اجتماعي نشان داد كه بين خودپندارة بدني با عملكرد ها و رشته رشته

، P =000/0( داري ها رابطه معكوس و معني كننده در المپياد ورزشي در مجموع رشته دانشجويان دختر شركت
، P =011/0( هاي اجتماعي و در ورزش) r=  ـ P ،385/0 =000/0( هاي انفرادي در ورزش و) r=  ـ 242/0
 . وجود دارد) r= ـ 204/0
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  خودپندارة بدني و عملكرد ورزشيمتغيرضريب همبستگي بين دو . 1جدول 
   شاخص  هاي اجتماعي ورزش  هاي انفرادي ورزش  ها مجموع رشته

  
  سطح   مقدار  متغير

  معناداري
  سطح  مقدار

   معناداري
  سطح   مقدار

  عناداريم
  همبستگي تاوكندال سي ضريب

  
  هاي موجود تعداد نمونه

242/0 
  
160  

000/0  
  

   ـ385/0
  
80  
  

000/0  
  
  
  

   ـ204/0
  
80  
  

000/0  
  
  
  

 
  گيري بحث و نتيجه

شناختي و پرورشي داراي ارزش  هاي روان خودپنداره به عنوان يكي از پيامدهاي مطلوب در اغلب موقعيت
تواند كسب نتايج مطلوب را براي پيشرفت و پشتكار در مدرسه و  گر مي اسطهاست كه به عنوان متغيري و

ارتباط بين خودپنداره و عملكرد تحصيلي در پي تحقيقات . )14( هاي ورزشي تسهيل كند  در ميدانموفّقيت
ط آن  شدن ارتبامشخّص مسألة خودپندارة بدني و اهميت به توجهبا . )17، 13(  مختلف به دست آمدانمحقّق

پژوهش حاضر با هدف ، با موفّقيت و بهبود عملكرد ورزشي و همچنين عدم تحقيقات كافي در اين زمينه
هاي ورزشي انفرادي  رشته، هاي ورزشي بررسي رابطه بين خودپندارة بدني با عملكرد ورزشي در مجموع رشته

نمرة كلّي خودپندارة بدني با نتايج پژوهش حاضر نشان داد بين . اجتماعي انجام شد هاي ورزشي و رشته
 ها و هم در مجموع رشته، ي كسب شده به وسيلة آنان در مسابقات بودها رتبه كه همان عملكرد ورزشي افراد

رابطه معكوس به . داري وجود دارد رابطه معكوس و معني، انفرادي و هم اجتماعي ورزشي يها هم در رشته
هاي بدني خويش  تري به بدن خود و توانايي نگرش مثبت، ها دست آمده بدان معني است كه هر قدر آزمودني

هاي كسب كرده به وسيلة آنان در مسابقات ورزشي  رتبه، داشته باشند و نمرة خودپندارة بدني آنان باالتر باشد
كه ) 19( اين يافته با نتيجه تحقيقات سالوكان. اند داشتهتري  عملكرد ورزشي مطلوب، ؛ يعني)عدد كمتر( بهتر

 كرد مشخّصكي روي چمن و دو و ميداني ها ارتباط بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي را در رشتة ورزشي
در رشتة ورزشي ژيمناستيك ) 15( در رشتة ورزشي شنا و مارش و همكاران) 17( و تحقيقات پرري و مارش

  . باشد هم راستا مي
توان از  در تحليل نتيجة به دست آمده مبني بر رابطه بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي مي

مارش بر اساس اين مدل و . استفاده نمود) 12( سوناولاي ارائه شده به وسيلة مارش و ش مدل سلسله مرتبه
تركيبي از عوامل مربوط به ، نينامة خودتوصيفي بدني به خوبي نشان داد كه خودپندارة بد با استفاده از پرسش
تركيب و ظاهر بدني است و ارتباط بااليي بين ابعاد چندگانه ، لياقت ورزشي، سالمتي، آمادگي جسماني

از طرفي ديگر رابطه بين خودپندارة بدني و آمادگي ، خودپندارة بدني و اجزاي آمادگي جسماني وجود دارد
، 6، 5، 4، 3(  زيادي نشان داده شدانمحقّق بر آن طي تحقيقات  بدني و ورزشفعاليت مثبت تأثيرجسماني و 
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در نتيجه در مورد يافته تحقيقي حاضر و وجود ارتباط بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي ، )18، 11، 8
احتماالَ به ، كننده در مسابقات داراي خودپندارة بدني باالتري بودند هرچه افراد شركت، توان عنوان نمود مي
هاي ورزشي اجراي بهتري را به نمايش گذاشته و  جسماني بيشتر و باالتر در موقعيت ت دارا بودن آمادگي علّ

  . اند تري داشته عملكرد مطلوب
 خودپندارة بدني متغيراين بود كه رابطه بين دو ، اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت نكته

 به نتيجة به دست توجهبا . نفرادي و اجتماعي در نظر گرفته شدهاي ورزشي ا و عملكرد ورزشي در همة رشته
توان نتيجه گرفت كه رابطة بين  مي،  شدمشخّصهاي ورزشي  آمده كه وجود اين رابطه در همة انواع رشته

 متغيرشايد به اين دليل كه خود . باشد عملكرد ورزشي مستقل از نوع رشتة ورزشي مي خودپندارة بدني و
از آنجا كه خودپندارة بدني به عنوان ادراك و آگاهي فرد . بدني به نوع رشتة ورزشي بستگي نداردخودپندارة 

 مختلف انمحقّقهاي نظري   به مدلتوجهباشد و با  در دو بخش شكل يا ظاهر بدني و توانايي جسماني مي
 اجزاي آمادگي جسماني در ي ودر مورد ارتباط باال و قوي بين ابعاد چندگانه خودپندارة بدن) 12( چون مارش

اي است كه ابعاد آن با اين عوامل در ارتباط است و احتماالَ نوع رشتة   خودپندارة بدني به گونهتهي مانتيجة
تواند بر خودپندارة   بدني و ورزشي است كه ميفعاليتورزشي در آن مؤثّر نخواهد بود؛ بلكه مهم شركت در 

هاي بدني موجب افزايش سطح توانايي بدن فرد شده  فعاليتشركت در . )11( بدني افراد اثر مثبت داشته باشد
همچنين شركت در . گردد هاي بدني خود مي كه به نوبه خود موجب تغيير نوع ارزيابي و برآورد فرد از قابليت

هاي  نديتوانند باعث تغييرات جسماني در فرد گردد كه همراه با سودم  و مستمر ميمنظّمهاي بدني  فعاليت
، يتَنَفّسعملكرد سيستم ،  هوازيظرفيتهاي فيزيولوژيكي تغييراتي را در  سودمندي. باشد فيزيولوژيكي مي

شود كه تأثير كل  هماهنگي و كاهش وزن بدن و چربي شامل مي، پذيري انعطاف، استقامت و قدرت عضالني
باشد و اين عوامل  ي مختلف ميها مهارتي و قابليت يادگيري و اجرا)  انجام كار جسمانيظرفيتافزايش ( آن

توان به نتايج  در تأييد اين مطالب مي. )8( شوند سبب افزايش عزّت نَفْس و نگرش مثبت نسبت به بدن مي
ي كه نشان دادند گروه ورزشكار به علّت داشتن آمادگي بدني بيشتر از خودپندارة بدني باالتري انمحقّقبررسي 

و همچنين بين خودپندارة بدني افراد ورزشكار چه در ) 14، 8، 7( ر برخوردار بودندنسبت به گروه غير ورزشكا
  . اشاره كرد، )19، 18( داري مشاهده نشد رشتة ورزشي انفرادي و چه اجتماعي تفاوت معني

شود ميزان اين  مشاهده مي، متغير به وجود ارتباط به دست آمده بين دو توجهدر تحقيق حاضر با 
هاي ورزشي انفرادي  در رشته، ـ242/0هاي ورزشي  در مجموع رشته( باشد مبستگي خيلي باال نميارتباط و ه

شايد يكي از داليل پايين بودن ميزان اين همبستگي . ) ـ204/0هاي ورزشي اجتماعي   ـ و در رشته385/0
هاي   در سطح دانشگاه به اين كه رقابت و مسابقاتتوجهبا . مربوط به سطح رقابت و آمادگي ورزشكاران باشد

در نتيجه ميزان ، هاي تمريني چند ماهه در مسابقات حاضر شدند ها طي برنامه كشور برگزار شد اين تيم
هاي خودپندارة  به طوري كه ميانگين نمره. آمادگي جسماني ورزشكاران در سطح خيلي بااليي نبوده است

هاي اجتماعي   و در ورزش07/270هاي انفرادي  در ورزش، 64/268هاي ورزشي  بدني آنان در مجموع رشته
در نتيجه ممكن است با . به دست آمد،  بوده است420 كه حد اكثر نامه پرسش نسبت به امتياز كلِّ 21/267
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ميزان همبستگي به علّت افزايش يا كاهش خودپندارة بدني بيشتر يا ، باال رفتن و پايين آمدن سطح رقابت
هاي   در سطوح باالتر و در رقابتانمحقّق تحقيقات بعدي توان مي شدن اين موضوع تر براي روشن. كمتر شود

  . ملّي اين رابطه مورد بررسي قرار گيرد
هاي ورزشي   به عالوه در تحقيق حاضر مشاهده شد ميزان همبستگي به دست آمده در رشته

هاي ورزشي انفرادي ارتباط  ه در رشتهشايد به اين علّت ك. هاي ورزشي انفرادي بود تر از رشته اجتماعي پايين
خودپنداره بدني ورزشكاران با عملكرد كه دقيقاً ركورد و رتبة آنان در رقابت بود در نظر گرفته شد؛ ولي در 

مورد بررسي قرار گرفت در نتيجه ، هاي ورزشي اجتماعي اين ارتباط با عملكرد افراد در قالب رتبه تيمي رشته
  . همبستگي كاسته باشدممكن است از ميزان اين 

با همه اين موارد رابطه به دست آمده بين خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي در تحقيق حاضر  
هايي را كه در اين زمينه به وسيلة  تواند تأييدي بر ماهيت چند بعدي بودن خودپندارة بدني باشد و مدل مي

ي اين ها آزمودنياز آنجايي كه . ايت قرار دهدشده را مورد حم ارائه) 10( و مارش) 12( مارش و همكاران
فاكتورها و عوامل آمادگي جسماني كه افراد ، هاي ورزشي مختلف در نظر گرفته شده بودند تحقيق از رشته

اند تا حدودي متفاوت بوده  كننده در آن نياز داشته هاي ورزشي شركت تر خود در رشته براي عملكرد موفّق
لب به دست آمدن رابطه بين خودپندارة بدني و عملكردورزشي در نتيجه تحقيق  به اين مطتوجهبا . است

هاي مختلف  مقياس تواند نمايانگر ماهيت چند بعدي خودپندارة بدني باشد كه داراي ابعاد و خرده حاضر مي
  . بوده كه با عملكرد ورزشي متفاوت افراد همخوان و در ارتباط بوده است

 متغيرتوان نتيجه گرفت احتماالً بين دو  هاي اين تحقيق مي فتهبه طور خالصه بر اساس يا
با . رابطه وجود دارد) انفرادي و اجتماعي( خودپندارة بدني و عملكرد ورزشي صرف نظر از نوع رشته ورزشي

 تفعالي ورزشكاران را به انجام توان مي نسبت به نوع رشتة ورزشي متغير به مستقل بودن رابطه بين دو توجه
و تمرين ورزشي بيشتر در جهت باال بردن آمادگي جسماني بدون تأكيد به نوع رشتة ورزشي خاص به منظور 

هاي تمريني براي باال بردن و افزايش  حال اين كه چه نوع برنامه. بهبود عملكرد ورزشي هدايت كرد
  . طلبد يدر اين زمينه م هاي بعدي را تر است تحقيقات و بررسي مناسب، خودپندارة بدني
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