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چکیده
هاي بررسی مؤلفههدف از انجام این پژوهش، 

آمادگی جسمانینخبه خودتوصیفی بدنی مربیان زن
خود ايگویه70پرسشنامه به همین منظور . بودکشور

ارش و همکارانساخته شده توسط متوصیفی بدنی
مربی زن نخبه ایروبیک و آمادگی 83در اختیار )1994(

روایی ابزارهاي مذکور . جسمانی سراسر کشور قرار گرفت
ها نیز در یک مطالعه توسط متخصصین و پایایی آن

قدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته و آلفاي کرونباخ براي م
. بدست آمد92/0پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی 

هاي ها از آزمونبراي تجزیه و تحلیل داده
tوالیس، اسمیرنف، یو من ویتنی، کروسکالکولموگروف

هاي مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی گروه
هاي پژوهش، بین ساس یافتهبر ا. پیرسون استفاده شد

و ) F ،021/0=P=082/3(میانگین نمره خود توصیفی بدنی 
هاي لیاقت ورزشی، قدرت، همچنین خرده مقیاس

استقامت چربی بدن و عزت نفس مربیان زن نخبه 
ایروبیک کشور به تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم 

بین ). >05/0P(دار وجود دارد آنان در هفته تفاوت معنی
هاي ظاهر بدنی و ربیان متأهل و مجرد در خرده مقیاسم

و ) >05/0P(دار وجود داشته چربی بدن تفاوت معنی
ها میانگین نمره مربیان مجرد در این دسته از مؤلفه

هاي این پژوهش بر نقش به طور کلی یافته. بیشتر است
هاي خود توصیفی بدنی مربیان زن نخبه کلیدي مؤلفه

.ورزدجسمانی کشور تأکید میایروبیک و آمادگی
خودتوصیفی بدنی، مربی نخبه، ایروبیک، : هاکلید واژه

آمادگی جسمانی

Abstract
The purpose of the present study was to
examine physical self- descriptive
subscales in elite female fitness coaches
of Iran. In this survey, 83 female aerobic
coaches that participated in an
international coaching course were
stratified randomly selected and
Physical Self-Descriptive Questionnaire
(Marsh, 1994) were distributed. Content
validity of this questionnaire was
confirmed in Iran and internal
consistency of questionnaire in a pilot
study was 0.92. Data analysis was by
employing Pearson correlation
coefficient, Mann-Whitney, Kruskal-
Willis, t independent, ANOVA and K-S
tests. The findings showed that there
was significant difference between mean
score of physical self-descriptive
(F=3.082, P=0.021) and also sport
competence, strength, endurance and
body fat subscales of elite female
aerobic coaches with separate of their
regular exercise sessions in week
(P<0.05). Also, there was significant
difference between mean scores of
appearance and body fat sub-scales in
married and single coaches (P<0.05).
Finally, aerobic coaches’ physical self-
descriptive has a key role for them to
develop their profession.

Keywords: Physical Self-Description, Elite
Coach, Aerobic, Physical Fitness
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مقدمه
ها و معیارهایی که در نظر دارد، هر فردي بر اساس مالك

همواره خود را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس میزان 
موفقیت و ارزشمندي خویش، خود را در جایگاهی قرار 

ر واقع د. نمایداو را مشخص می1دهد که درجه عزت نفسمی
هاي فرد افکار، احساسات، عواطف و تجربهعزت نفس، مجموعه

،  یکی از الگوهاي »2خودپنداره«در فرایند زندگی است که 
خود ادراك شده یعنی . شودساختاري آن ناشی محسوب می

هایی که در ها، صفات و ویژگیباره مهارتیک دیدگاه عینی در
آل، عبارت و خود ایدهیک فرد وجود دارد یا فرد فاقد آنهاست

. است از تصویري که هر فرد دوست دارد از خود داشته باشد
آل بر هم منطبق باشند، زمانی که خود ادراك شده و خود ایده

نفس باالیی برخوردار بوده و فاصله زیاد بین این فرد از عزت
این تناسب منطقی، با . گرددنفس پایین میدو، منجر به عزت

هاي هایی که یک فرد در زمینهعالئق و کوششتوجه به انواع
آید دهد، به وجود میمختلف زندگی از خود نشان می

).1371بیابانگرد،(
ترین پیشگوي عزت نفس است و بدن و ظاهر جسمانی قوي

ها نسبت به بدن، دلیل عمده آغاز و تقویت رفتارهایی از نگرانی
شیدن و نیز هاي غذایی و سیگار کقبیل فعالیت بدنی، رژیم

تجربیات احساسی شامل اضطراب بدنی و عزت نفس پایین 
اگر چه محققین و مربیان ). Crocker,2006(است 

فعالیتهاي بدنی براي چندین سال اظهار کردند که مشارکت 
تواند عزت نفس را ارتقاء هاي بدنی و ورزشی میدر فعالیت

این بخشد، تنها در دهه گذشته است که تصویر کاملتري از 
هاي چند بعدي خود ادراکی جسمانی موضوع به واسطه مدل

). Fox,1990 ،Fox,1989(پدیدار شده است 
هاي بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است و هر فعالیت

تجربه حرکتی یا جسمانی، یک تحول یا تجربه روانی را به 
هاي بدنی، یکی از رو مشارکت در فعالیتهمراه دارد، از این

اثرات مفید . هاي تکامل جسمانی و روانی استترین روشممه
فعالیت بدنی بر سالمت روانی در مطالعات بسیاري تشریح و 

و Alfermann,2000(مورد تأیید قرار گرفته است 
Laforge,1999 .( محققین علوم رفتاري معتقدند که

پنداره بدنی، توسط عوامل محیطی که مرتبط با ورزش، خود
هاي کاهش وزن هستند، تحت تأثیر قرار رنامهتمرین یا ب

ادراکات جسمانی از - تمرین، خود). 1375وست،(گیرد می
جمله خود ارزشی جسمانی، احساس عمومی غرور، 

مندي، شادمانی و اطمینان به خود جسمانی را بهبود رضایت
).Hayes,1999(بخشد می

1-Self-esteem
2-Self-concept

مربی، دنیاي درونی وي را تشکیل داده و تمامی » خود«
. شودها و طرز فکر او را شامل میدراکات، عواطف، ارزشا

تصویري که یک مربی از خود دارد براي او بسیار با اهمیت 
جمالی، (بوده و تا پایان زندگی با وي همراه خواهد بود 

بطور کلی در تعامالت افراد با یکدیگر، تیپ ظاهر بدن ). 1387
گر کسب اولین بازخوردي است که شخص نسبت به افراد دی

کرده و جذاب بودن یا نبودن فرد این کنش را تحت تاثیر قرار 
کنندگان ورزشکاران بویژه شرکت). Wilson,2005(دهد می

هاي ایروبیک، ممکن است در اولین برخورد با در کالس
آنان را از -حتی قبل از آغاز هرگونه تعامل اجتماعی-مربیان

اساس بر. هندروي جذابیت بدنیشان مورد قضاوت قرار د
تئوري مقایسه اجتماعی، اکثر ورزشکاران در اولین روزهاي 

هاي ورزشی، تیپ بدنی خود را با حضور خود در باشگاه
هاي آلسایرین و بویژه مربی مقایسه کرده و بر اساس آن ایده

از آنجا که ). Sean,2005(دهند ذهنی خویش را تغییر می
سیار مهمی از کلیت و بدن یک مربی آمادگی جسمانی، جنبه ب

هاي مطلوب از بدن دهد، داشتن ارزیابیحرفه او را تشکیل می
این ). Cote,2002(خود امري است که مورد انتظار قرار دارد 

در حالی است که نارضایتی افراد از شکل ظاهري خود، 
هاي تمرینی و تواند دلیلی براي عدم حضور آنان در کالسمی

نی مربوط به ارزیابی بدن از سوي یا محافلی باشد که نگرا
.)Fox,1990 ،Fox,1989(سایرین وجود دارد 

از ادراکات مربیان به عنوان اولین مرحله ) 1992(3تیلور
نظریات . کندمدیریت استرس و کیفیت زندگی آنان یاد می

جدید در ارتباط با ادراکات و رفتار مربیان بر این مهم اشاره 
مند به قرار گرفتن در تر عالقهدارند که مربیان، خود کم

محتواي عملی ورزش بوده و این در حالی است که هویت 
در ). Taylor,1992(ها با ورزش عجین شده است آن

مشارکت هاي اخیر به این نکته اشاره دارند که حقیقت، یافته
گذاري جسمانی است مربیان در ورزش چیزي فراتر از سرمایه

آنان محسوب عقل و احساسپیمان کننده کاملو اغلب 
شود که مربیان، گاهاً مشاهده می). Harris,2006(شود می

خود از پرداختن به فعالیت بدنی منظم غافل شده و همین امر 
. نمایدموجبات کاهش خودپنداره بدنی آنان را فراهم می

تر داراي شود که مربیان فعالبنابراین چنین برداشت می
. ر مقایسه با مربیان غیرفعال هستندخودپنداره بدنی بهتري د

رسد که مربیان بر پایه تحقیقات انجام شده، چنین به نظر می
سطح خود، به واسطه ادراکات و نخبه به مانند ورزشکاران هم

هاي جسمانی و فنی، از خودپنداره بهتري برخوردار شایستگی
این در حالی است که تئوري ). Fawocett,2006(هستند 

3-Taylor
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بر این موضوع صحه ) 1985(1یستگی هارترانگیزش شا

گذاشته و از خودپنداره بدنی به عنوان یک عامل انگیزاننده 
Laforge,1999(کنددرونی جهت مشارکت تمرینی یاد می

دارد اظهار می) 2006(2هریس). Lindwall,2005و 
ورزشکاران، انتظارات بیشتري نسبت به اندام و تیپ بدنی 

این امر در مورد انتظارات مربیان نسبت به مربیان خود دارند و 
و همکاران 3مونسما). Harris,2006(کند خود نیز صدق می

اظهار داشتند که بین اضطراب بدنی زنان نخبه ) 2006(
دار وجود داشته و ورزشکار و خودپنداره بدنی آنان رابطه معنی

تري مقیاس ظاهر بدنی نقش مهماین در حالی است که خرده
لیندوال و ). Monsma,2006(کند این راستا ایفا میرا در

نیز دریافتند؛ بین فعالیت بدنی منظم ) 2005(4لیندگرن
دار وجود ها با نیمرخ خودپنداره بدنی آنان رابطه معنیآزمودنی

).  Lindwall,2005(دارد 
بنابراین به واسطه نقش انگیزاننده خودپنداره بدنی در پیشبرد 

مربیانی که بدن و توسعه فاکتورهاي مرتبط با اهداف مربیگري 
مانند مربیان ایروبیک و (ها قرار دارد آن، در محوریت حرفه آن

هاي خود توصیفی بدنی از اهمیت ، مؤلفه)آمادگی جسمانی
بیشتري در این راستا برخوردار بوده و به عنوان ادراکاتی 

الیت کننده در پیشبرد اهداف مربیگري، پرداختن به فعتعیین
بدنی منظم و نیز جذاب و متناسب نگه داشتن اندام و شکل 

ضمن اینکه . شودظاهري این دسته از مربیان محسوب می
به واسطه ) با رویکرد ورزش همگانی(رشته ورزشی ایروبیک 

ها و همچنین کارکردهاي بدیع بودن، پیشرفت سریع، جذابیت
ه بویژه تأییدشده مطلوب خود، توجه اقشار بسیاري از جامع

که مربیان زن نخبه این. بانوان را به خود جلب کرده است
ایروبیک کشور چه تصوري از بدن و ظاهر بدنی خود دارند، 

اي است که پژوهشگر را به انجام این پژوهش ترغیب مسئله
تواند زمینه را براي ارتقاء کارکرد ساخته و پاسخ به آن می

شنایی با وضعیت مربیان این رشته ورزشی از یک طرف و آ
. ادراکی آنان فراهم سازد

روش شناسی تحقیق
. باشدپژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می

پرسشنامه خود به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از 
اي که پرسشنامهضمن این. استفاده گردیدتوصیفی بدنی

ی شناختآوري اطالعات جمعیتمحقق ساخته نیز براي جمع
چون سن، وضعیت تمرینی، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی و 

.  ها قرار گرفتنیز تعداد فرزندان طراحی و در اختیار آزمودنی

1-Harter’s Competence Motivation Theory
2-Harris
3- Monsma
4-Lindwall & Lindgren

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی
هـاي پـژوهش از   به منظور بررسی خود ادراکی بدنی آزمـودنی 

ساخته شده توسـط  خود توصیفی بدنیايگویه70پرسشنامه 
خـرده مقیـاس   9کـه مشـتمل بـر    )1994(ارش و همکارانم

6(، ظـاهر بـدن  )گزینـه 6(، چربـی بـدن  )گزینـه 8(سالمتی
، لیاقت )گزینه6(پذیري، انعطاف)گزینه6(، هماهنگی)گزینه

6(، اســتقامت)گزینــه6(، فعالیــت بــدنی)گزینــه6(ورزشــی
و )گزینـه 6(بـدن  مقیـاس کـل  2،)گزینـه 6(قدرت،)گزینه

ــزت ــس عـ ــه8(نفـ ــی) گزینـ ــد  مـ ــتفاده گردیـ ــد اسـ باشـ
)Marsh,1994 .(  ــاس ــک مقی ــه از ی ــمن اینک ــی 6ض ارزش
. سـازي آن اسـتفاده شـد   نیز براي کمی) درست=6غلط تا =1(

آلفــاي و در ایــران اعتباریــابی شــده مــذکور قــبالً پرسشــنامه
ــراي آن88/0کرونبــاخ بهــرام و (گــزارش شــده اســت نیــز ب

ـ   بـا ایـن  ).1382زاده، شفیع ی پرسشـنامه در  حـال ثبـات درون
. بدست آمد92/0پژوهش حاضر، 

جامعه و نمونه آماري
نمونه نهایی پژوهش از میان جامعه آماري کلیه مربیان زن 
نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی شرکت کننده در کالس 

که در ) نفر110به طور تقریبی (المللی مربیگري ایروبیک بین
طور میانگین از هر به . شد انتخاب شدندتهران برگزار می

گیري به مربی نخبه ایروبیک حضور داشته و نمونه4استان 
با توجه به تعداد جامعه، . صورت در دسترس انجام پذیرفت

هاي پژوهش در اختیار کلیه سعی گردید پرسشنامه
کنندگان در دوره قرار گیرد که از این تعداد در نهایت شرکت

آزمودنی با میانگین 83هاي دریافت شده مربوط به پرسشنامه
و میانگین 92/60±44/7، میانگین وزن 164±41/5قد 

به عنوان نمونه نهایی 62/22±30/2شاخص توده بدنی
. پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

يآماريهاروش
پژوهش از آزمون يرهایمتغانیرابطه منییتعيبرا

هاي خودتوصیفی ی پیرسون و به منظور مقایسه مؤلفههمبستگ
ها به تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم آنان بدنی آزمودنی

هاي گروهtهاي در هفته و همچنین وضعیت تأهل از آزمون
والیس، یو مان مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، کروسکال

استفاده >05/0Pداري ویتنی و تعقیبی توکی در سطح معنی
اسمیرنف براي تعیین -فکولموگروضمن اینکه از آزمون. شد

ها و آزمون لون براي تعیین همگنی نرمال بودن توزیع داده
. ها استفاده شدواریانس
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هاي پژوهشیافته
هاي پژوهش، میانگین نمره خود توصیفی بدنی بر اساس یافته

میانگین نمره، 1جدول . بدست آمد93/4±51/0ها آزمودنی

هاي خود ده مقیاسانحراف معیار و وضعیت نرمالیته خر
توصیفی بدنی مربیان زن نخبه ایروبیک کشور را به تفکیک 

.دهدنشان می

میانگین نمره، انحراف معیار و وضعیت نرمالیته خرده)1(جدول 
هاي خود توصیفی بدنی مربیان زن نخبه ایروبیکمقیاس

جلسه و کمتـر  2درصد مربیان داراي 5/20ها نشان داد؛ یافته
41نظم در هفته بوده و این در حالی است کـه  فعالیت بدنی م

جلسه و بیشتر فعالیت بدنی مـنظم در  5درصد آنان نیز داراي 
. هفته هستند

هاي تحقیق نشان داد؛ بین میانگین نمره خـود توصـیفی   یافته
بدنی مربیان زن نخبه ایروبیک کشور به تفکیک تعداد جلسات 

وجـود داشـته   دار تمرین منظم آنـان در هفتـه تفـاوت معنـی    
)082/3=F،021/0=P (هاي آزمـون تعقیبـی   و بر اساس یافته

جلسـه و کمتـر فعالیـت    2هاي داراي این تفاوت بین آزمودنی
جلسه فعالیت بدنی منظم 4هاي داراي بدنی منظم و آزمودنی
هاي مربوط ، آماره2جدول ). P=002/0(در هفته مشاهده شد 

زن نخبه ایروبیک کشور مقایسه خود توصیفی بدنی مربیان به 
را به تفکیـک تعـداد جلسـات تمـرین مـنظم در هفتـه نشـان        

.دهدمی

مقایسه خود توصیفی بدنی هاي مربوط به آماره)2(جدول 
ها به تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم در هفتهآزمودنی

هايمؤلفه
خود توصیفی 

بدنی
انحراف میانگین

معیار

آزمون  Zآماره 
-کولموگروف 
اسمیرنف

سطح 
داريمعنی

93/451/0064/1207/0خود توصیفی بدنی
40/566/0751/1004/0سالمتی
06/591/0503/1022/0هماهنگی

06/498/0721/0675/0فعالیت بدنی
507/1826/1003/0چربی بدن

75/477/0513/1021/0لیاقت ورزشی
17/566/0074/1199/0ظاهر بدن

05/568/0216/1104/0قدرت
58/499/0496/1023/0پذیريانعطاف

72/496/0121/1162/0استقامت
03/593/0103/2001/0کل بدن

20/564/0351/1052/0عزت نفس

انحراف میانگینتعدادتمرین منظم در هفته
Fاستاندارد

سطح 
داريمعنی

ره خودپندا
بدنی

جلسه و 2
1766/446/0کمتر

633/4005/0 1687/451/0جلسه3
1628/557/0جلسه4
جلسه و 5

3494/443/0بیشتر
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ها نشـان داد؛ بـین میـانگین نمـرات خـرده      ضمن اینکه یافته
، قـدرت  )X2،040/0=P=047/10(هاي لیاقت ورزشی مقیاس

)219/3=F،027/0=P( ــتقامت ، )F ،009/0=P=120/4(، اسـ
و عــــزت نفــــس ) X2،01/0=P=155/13(چربــــی بــــدن 

)901/3=F،012/0=P (به تفکیک تعداد جلسـات  ها آزمودنی
داري وجـود داشـته و   تمرین منظم آنان در هفته تفاوت معنی

در همه موارد، افزایش تعداد جلسات تمرین مـنظم در هفتـه،   
. اي فوق همراه استبا افزایش میانگین نمره متغیره

ها همچنین نشان داد؛ بـین مربیـان متأهـل و مجـرد در     یافته
و ) Z،004/0=P=-878/2(هـاي ظـاهر بـدنی    خرده مقیـاس 

دار وجـود  تفاوت معنـی ) Z،036/0=P=-099/2(چربی بدن 
هـا  داشته و میانگین نمره مربیان مجرد در این دسته از مؤلفـه 

.  بیشتر است

ا، بین میانگین شاخص توده بدنی مربیـان زن  هبر اساس یافته
نخبه ایروبیک کشور به تفکیک تعداد جلسـات تمـرین مـنظم    

،F=315/2(دار مشــاهده نشــد آنــان در هفتــه تفــاوت معنــی
082/0=P .( بـین شـاخص تـوده بـدنی     این در حالی است که

مربیان زن نخبه ایروبیک کشور با میانگین نمره خود توصیفی 
و همچنـین میـانگین نمـرات    )r،001/0=P=-353/0(بدنی 

، )r،013/0=P=-273/0(هـاي لیاقـت ورزشـی    خرده مقیاس
،r=-221/0(، هماهنگی )r،002/0=P=-342/0(ظاهر بدنی 

046/0=P( و چربی بدن)631/0-=r،001/0=P( آنان رابطه
هاي مربوط بـه  آماره، 3جدول . دار و معکوس وجود داردمعنی

ده بدنی مربیان زن نخبه ایروبیک کشـور را  مقایسه شاخص تو
. دهدبه تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم در هفته نشان می

مقایسه شاخص توده بدنی)3(جدول 
ک تعداد جلسات تمرین منظم در هفتهها به تفکیآزمودنی

گیريبحث و نتیجه
هاي پژوهش، میانگین نمـره خـود توصـیفی    بر پایه یافته

هـاي آن  و همچنین مؤلفههاي این پژوهش بدنی آزمودنی
در وضعیت مطلوبی قرار داشته و این بدان معناسـت کـه   
اکثریت مربیان داراي تصویر به نسبت مثبتی از بدن خود 

این در حالی است کـه  . هاي مربوط به آن هستندو مؤلفه
تحقیقات مشابه انجام گرفته در ایران که خـود توصـیفی   

مـورد بررسـی قـرار    بدنی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را 
ها میانگین مشابه و بعضاً بیشتري اند، در برخی مؤلفهداده

دهنـد  گـزارش مـی  را در ورزشکاران و بویژه افـراد فعـال  
رسـد  به نظر مـی ). 1387، جوادیان صراف،1387جمالی،(

ادراکات مربیانی که داراي فعالیت بـدنی مـنظم کمتـري    
ه و از نظـر  هستند، با احساسات منفی بیشتري همراه بود

هاي ورزشی نیـز در آنـان   این دسته از مربیان، شایستگی
سیهـر ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیـق      . کاهش یافته است

. همخوان است)2006(

هاي پژوهش، بین خود توصیفی بدنی مربیان بر پایه یافته
زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشـور بـه تفکیـک    

دار هفته تفاوت معنیتعداد جلسات تمرین منظم آنان در 
این امر بـدان معناسـت کـه احتمـاالً فعالیـت      . وجود دارد

گیـري  بدنی مـنظم مربیـان، عـاملی تأثیرگـذار در شـکل     
رو پیونـدي نزدیـک   خودپنداره بدنی آنـان بـوده و از ایـن   

بنـابراین  . میان فعالیت بدنی و خودپنداره افراد وجود دارد
لیـت بـدنی   شود که کاهش سـطح فعا چنین استنباط می

تـر شـدن خـود ادراکـی     توانـد زمینـه منفـی   مربیان مـی 
جسمانی آنان را فراهم سـاخته و باعـث ایجـاد اضـطراب     

.   گرددبدنی اجتماعی و یا احساسات منفی در آنان 
توان به عنوان تأهل عامل بسیار مهمی است که از آن می

یک متغیر مهم و تأثیرگذار بر خود توصیفی بدنی مربیـان  
کـه بـر پایـه گـزارش ادراکـات خـود       ضمن ایـن . کردیاد 

شود کـه  توصیفی بدنی مربیان متأهل، چنین برداشت می
تـري نسـبت بـه چربـی     مربیان متأهل داراي تصور منفی

انحراف میانگینتعدادتمرین منظم در هفته
Fاستاندارد

سطح 
داريمعنی

شاخص 
توده 
بدنی

جلسه و 2
1749/2246/2کمتر

315/2082/0 1677/2181/1جلسه3
1604/2220/2جلسه4
جلسه و 5

3435/2333/2بیشتر
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به عبـارت  . بدن، لیاقت ورزشی و ظاهر بدنی خود هستند
رسـد ایـن دسـته از مربیـان بـا نـوعی       دیگر به نظـر مـی  

بوده، به طوري که منجر به اضطراب بدنی اجتماعی روبرو
هـاي ورزشـی در   ایجاد ادراکات منفی نسبت به شایستگی

مونسـما و  این یافته با نتـایج تحقیـق   . آنان نیز شده است
.همخوان است)2006(همکاران 

هـا در خـرده مقیـاس    با توجه بـه نمـره بـاالي آزمـودنی    
زن نخبـه  شـود کـه مربیـان    سالمتی، چنین استنباط می

و آمادگی جسمانی کشور، خود را افراد تندرست ایروبیک
کننـد و ایـن احساسـات    و به دور از بیماري احساس مـی 

توان به کارکردهاي مثبت و پنهان مشارکت مطلوب را می
بــر پایــه .ورزشـی حتــی در ســطح مربیگـري نســبت داد  

هاي پژوهش، مربیان با میانگین شاخص توده بـدنی  یافته
هـاي  تري را در خـرده مقیـاس  بیشتر، ادراکات منفی بیش

لیاقــت ورزشــی، ظــاهر بــدنی، همــاهنگی و چربــی بــدن 
دهند که این امر اهمیت وزن و کنتـرل آن در  گزارش می

این در حالی اسـت  . شوداین دسته از مربیان را یادآور می
دار میان شاخص توده بدنی مربیـان  که وجود رابطه معنی

هـاي لیاقـت   سبا خودپنداره بدنی و همچنین خرده مقیـا 
هماهنگی و چربی بدن بیش از بیش ،ظاهر بدنی، ورزشی

رسـد بـا   به نظر می. ورزدبر اهمیت بحث حاضر تأکید می
افزایش شاخص توده بـدنی، ادراکـات مربیـان نسـبت بـه      

تر چربی هاي ورزشی، ظاهر بدنی و از همه مهمشایستگی
بدن خود منفی شده و زمینـه ایجـاد ادراکـات منفـی در     

هـاي ایـن   به طـور کلـی یافتـه   .  ن را ایجاد کرده استآنا
هاي خـود توصـیفی بـدنی    پژوهش بر نقش کلیدي مؤلفه

مربیان زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور تأکید 
رسد مربیان نخبه ایروبیک و آمـادگی  به نظر می. ورزدمی

هاي فنی خود و همچنـین  جسمانی، به واسطه شایستگی
آل دیگران به عنـوان یـک الگـوي ایـده    قضاوت و ارزیابی 

بدنی، ممکن است اضطراب بـدنی اجتمـاعی مضـاعفی را    
نسبت به سایرین و حتی ورزشـکاران تجربـه کـرده و بـه     

نسبت به اندام و تیپ بدنی ورزشکارانانتظاراتطور کلی 
رو از ایــن). Harris,2006(بیشــتر اســت مربیــان خــود

سـت دادن آمـادگی   نداشتن فعالیت بدنی منظم و یـا از د 
تواند زمینه افت سریع خود ادراکـی بـدنی ایـن    بدنی، می

. دسته از مربیان را فراهم سازد
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