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چکیده طرحهای پژوهشی حوزة رفتار حرکتی

تعيين اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خودپنداره بدنی در دانشآموزان
مقاطع تحصيلی مختلف شهر تهران
مجري :عباس بهرام
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي ـ 1396
هدف کلی این تحقیق تعیین اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی در دانش آموزان
مقاطع مختل

تحصیلی شهر تهران می باشد 0303 .شرکت کننده ( 3-03سال) فرم کوتاه پرسشنامه خود

توصیفی بدنی را (مارش و همکاران  )2101را تکمیل نمودند .روش نمونه گیری ،خوشه ای چند مرحله ای
تصادفی از دانش آموزان پسر و دختر شهر تهران بود .این پرسشنامه دارای اعتبار ترجمه قابل قبول r=1/46

(سطح اطمینان  44درصد) می باشد و از آن می توان برای جامعه ایرانی استفاده نمود .تحلیل سؤاالت از
طریق سه روش محاسبه درجه دشواری ،ضریب تمیز و روش لوپ انجام گرفت .نتایج تحلیل سؤاالت نشان
داد در کل چهار سؤال (0،23،31و  )39جز سؤاالت نامناسب هستند و باید از پرسشنامه ح ف گردند و
تعداد سؤاالت باقی مانده  35سؤال می باشند .نتایج بررسی اعتبار سازه عاملی حاکی از شناسایی و تأیید ده
عامل خودپنداره بدنی(چربی بدن ،قدرت هماهنگی ،لیاقت ورزشی ،فعالیت بدنی ،عزت نفس ،انعطاف پ یری،
و استقامت) بود که  %59/15واریانس را به خود اختصاص داده اند .نتایج اعتبار مالک نشان داد این
پرسشنامه برای سنجش خودپنداری بدنی به ویژه عامل چربی بدنی ابزار معتبری می باشد .نتایج مربوط به
همسانی درونی فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی نشان داد همسانی درونی هر یک از خورده مقیاس
ها بین  1/06تا  1/31متغیر بوده است و در کل همسانی این پرسشنامه باالی  1/41می باشد .ضریب
همبستگی آزمون-آزمون مجدد کل پرسشنامه  1/33و همچنین دامنه پایایی زمانی هر یک از خورده مقیاس
ها بین  1/65تا  1/39بود .همچنین نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که خود پنداره کلی در بین
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تفاوت معنادار دارد به طوری که با افزایش سن موجب کاهش در خورده مقیاس های چربی

بدنی ،هماهنگی ،لیاقت ورزشی ،فعالیت بدنی ،و انعطاف پ یری می شوند .همچنین خود پنداره بدنی پسران
در عامل های قدرت ،استقامت و سالمتی نسبت به دختران بیشتر بود در حالی که نمرات خود پنداره بدنی
دختران در عامل های ظاهر و هماهنگی نسبت به پسران باالتر بود .به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد فرم
کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی برای نوجوانان ایرانی از پایایی الزم برخوردار است .نتیجه اینکه تحقیق
حاضر تأیید می کند فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی برای تشخیص خودپنداره دانش آموزان ایرانی
از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است.
کلیدواژه ها :اعتبار ،پایایی ،فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی ،خودپنداره بدنی ،دانش آموزان.
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