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 19-93،. صص 1931،. پاییز و زمستان 11شماره   رفتار حرکتی

 

 

آموزانشهرتهراندردانشیبدنیفیتوصخودۀفرمکوتاهپرسشنامیسنجروان


3،بهرامصالحصدقپور2،زهراعبدالملکی1عباسبهرام
 

 11/7/1931تاریخ پذیرش مقاله:   62/3/1931 تاریخ دریافت مقاله:

 یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت یورزش علوم و یبدن تیتربگاه پژوهش

چکیده
آمووزان  در دانش یبدن یفیتوصخود  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسنج روان قیتحق نیا یکلهدف 

 یبدن یفیخودتوصسال( فرم کوتاه پرسشنامه  11 - 1)کننده شرکت 1171. است شهر تهران

 یتصادف یاچندمرحله یا خوشه ،یریگ. روش نمونهدندکر لیتکمرا  (6212، همکاران)مارش و 

 قابل قبوول  ۀاعتبار ترجم یداراپرسشنامه  نیاپسر شهر تهران بود. آموزان دختر و از دانش

سوه روش   قیو طرسوااتت از   لیو تحل د.کراستفاده  یرانیا ۀجامع یبرا توان یمو از آن است 

نشوان داد   سااتت لیتحل جینتا. و روش لوپ انجام شد زییتم بیضر، یدشوار محاسبۀ درجۀ

ند. ۀ حذف شواز پرسشنام دیباند و انامناسب ااتتس( جزء 93، 92، 69، 1) ساالدر کل چهار 

 یبودن  ۀده عامول خودپنودار   دییتاو  ییشناسا دهندۀنشان یعامل ۀاعتبار ساز یبررس جینتا

، یریپوذ ، عوزت نفو ، انعفواف   یبدن تیفعال، یورزش اقتیل، یهماهنگ، قدرت، یبدن یچرب)

 یبورا پرسشونامه   نیو اشوان داد  اعتبار موال  ن  جینتابود.  و استقامت( یبدن، ظاهر یسالمت

 جینتوا  ،یکلو  طوور به. است یمعتبرر ابزا یبدن یچربعامل  ژهیوبه ،یبدن ۀسنجش خودپندار

 یبودن  ۀخودپنودار  صیتشو   یبرا یبدن یفیخودتوصفرم کوتاه پرسشنامه د نشان دا قیتحق

 دارد. یمناسب ییایپااعتبار و  یرانیادانش آموزان 
 

، یبدن ۀ، خودپنداریبدن یفیخودتوص ۀپرسشنام، فرم کوتاه ییایپااعتبار،  :واژگانکلیدي

 آموزان. دانش

                                                                                                                   
 Email: abbas22ir@yahoo.com  )نویسندۀ مسئول( دانشیار دانشگاه خوارزمی. 1

 فتار حرکتیر دانشجوي دکتري. 2

 . دانشیار دانشگاه شهید رجایی3
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مقدمه
است  کت     ییها نقشو  ها یستگیشا، ها یژگیواز  ياریبسشامل  يبعد چند يخودپنداره ساختار

مثتال،   ؛ بتراي (1991 ب  نقل از فتاک،،  )مارش ندکنیم فایاها را آن ایبرخوردارند  ها آنافراد از 

، ختود  یختانوادگ ، ختود  یلیتحصت مثتل ختود    ها حوزه ای رخودهایزاز  ياریبسشامل  خودپنداره

(. 1991 بت  نقتل از فتاک،،    )متارش  است   یبتدن و ختود   یاجتمتا  (، ختود  یجانیه) یاحساس

صتور  سلستل    مختلت  بت    يهتا  حتوزه  نیت افرض کردند  (1911) شاولسون، هوبنر و استانتون

 یکل ۀاس  ک  خودپندار یهرمخودپنداره مانند اختار ک  س طوري ب اند شده یسازمانده یمراتب

خودپنداره  هرم نیا نییپادر  .قرار دارند يبعد تر نییپادر سطوح  ی موم يساختارهادر رأس و 

  یموقعوابست  ب   شتریبادراک خود  شود یم کینزد  یپاو هرچ  ب  سطح  شود یم تر یاختصاص

 .  (1991 ،،ب  نقل از فاک )شاولسون و همکاران شود یم

در  طیمحت  از او ریتفس و تجرب  قیطر از ک  شده اس   یتعر دخو فرد از ادراک یبدن خودپندارۀ

 مترور  در (1991متارش )  (.1911، )شاولستون و همکتاران   ردیت گ یمت  شکلارتباط با بدن خود 

  جت ینت ،انتد شتده  انجتام  یبدن ۀبا خودپندار ارتباط خودپنداره در يها اسیمق يرو ک  یقاتیتحق

 ،یجستمان  یآمتادگ  است    میتقست قابتل   هتا  نت  یزم ایتن  در خود نوبۀ ب  یبدن ۀگرف  خودپندار

 نیت ا .یبتدن   یت فعال و  یجنست  ،یبدن ریتصو ،یورزش یستگیشا ،یآراستگ ،یبدن ظاهر ،یسالمت

- را خود شده ارائۀ مدل یقیتحق در يو شد. منجر 1یبدن خودپندارۀ تدوین پرسشنامۀب    یفرض

دختر  101ک  در آن  قیتحق نیا. در آزمود -بود (1991و مارش ) شاولسون مدل از یاقتباس ک 

استتقام ،   يهتا  اسیت مقمذکور ک  شامل خترده  سال  شرک  داشتند، پرسشنامۀ11و 13و پسر 

 یآمادگبدن بود، ب  همراه پنج آزمون  ی موم ییتوانابدن و ر ، قدر ، ظاهيریپذتعادل، انعطاف

 نیت ادر  يانفجتار ، قتدر   ستتا یا، قتدر   يریپتذ م ، تعتادل، انعطتاف  در مورد استتقا  یجسمان

 دییت تأرا  یبدن ۀخودپندار يچندبعد  یماه یخوبب   قیتحق نیا جینتاشدند.  مطالع  ها یآزمودن

-خترده  نیبت نشتان دادنتد    ،پرسشتنام   يهتا  پاست  متدل و   از ا تبار سازۀ  یحماکرد و ضمن 

  .وجود دارد زیاديمشاب  و همخوان ارتباط  ینبد یآمادگپرسشنام  با  وامل  يها اسیمق

 قتا  یتحق( و 1991) متارش و شاولستون   ۀ( بر اساس متدل خودپنتدار  1991مارش ) نیهمچن

  یوضتع کت    دارد سؤال 10پرسشنام   نیا کرد. نیتدورا  2یبدن یفیتوصۀ خود، پرسشنامیقبل

( در 1991متارش ) . ددهت  یمت بتدن ختود نشتان     در متورد فرد را  يها شیگرااحساسا  و  ،افکار

 نیت اپرداخت . در   یبتدن و خودپنتداره   یجستمان  یآمتادگ  نیبارتباط  یبررسب   يگرید قیتحق

                                                                                                                   
1. Physical Self- concept Questionnaire(PSCQ)    
2. Physical Self-Description Questionnaire(PSDQ) 
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  11  سنجی فرم کوتاه پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی در ........ روان

 یفیتوصت از پرسشنام  خود دختر مقطع متوسط  انجام شد، 19و پسر  113با حضور  ک  قیتحق

بتدن از   بیت ترکو  يریپتذ قتدر ، استتقام ، انعطتاف    اسیمقشامل خرده ک  استفاده شد یبدن

، یاستتقامت  دو، ردنکت   مشت  قتدر    يهتا  ون. همچنتین از آزمت  بود اسیمقخرده ازدهیوع مجم

نشتان   قیتحق يها افت ی. دشهف  نقط  از بدن استفاده  یچربنشستن و رساندن دس  و درصد 

ارتبتاط   هتا  یآزمتودن  یبتدن  ۀخودپنتدار  یکل ۀو نمر یجسمان یآمادگ یکل ۀنمر نیبدادند  ال ( 

بتا متواد و    یبتدن  ۀ خودپنتدارۀ پرسشنام يها اسیمقب( خرده وجود دارد؛ي دار یمعنو  میمستق

 .دارندي دار یمعنی همبستگرابطۀ مشاب  و همخوان  یجسمان یآمادگ ياجزا

ایتن   جت  ینتو  شد یبررسمختل   يکشورهااز مطالعا  و در   یعیوس   یطپرسشنام  در  نیا

 ۀنت یزمدر  یبتدن خودپنداره  چندگانۀ يهاابزار نیتريقواز  یبدن یفیخودتوص پرسشنامۀک   بود

؛ 2001، 1چیستو یبنو  یراس، نورمن، گین؛ 2001و  2002، 1999، 1991اس  )مارش،  یورزش

و  1393زاده،  عیشتف ؛ بهترام و  2001،یآست ؛ 3،2002یآستب ؛ مارش، مارکو و 2002، 2کلومستن

از لحاظ  یبدن یفیصخودتو . پرسشنامۀ(1399، ی بدالملک، بهرام، صالح صدق پور و ی بدالملک

امتا در   است ، مناستب   ینت یتمرو  یورزشت  قتا  یتحق يبترا اس  کت    يقو يابزار یشناختروان

استتفاده   گتر ید يابزارهاب  همراه  یبدن یفیخودتوص ک  پرسشنامۀ یهنگام، يکاربرد قا یتحق

 1سونو جاک نیمارتمارش،  نیبنابرااس ؛ ک  پرسشنام  طوالنی  شود یم یتلق گون  نیا، شود یم

، پتارادا،  ،یال)مارش،  کوتاه يها فرم یابیارز يبراچاپ شده  يها دستورالعمل( بر اساس 2010)

 ۀفترم کوتتاه پرسشتنام    (2000، 1و اندرستون  یکتارت ، متک   یاستم ؛ 1،2001وبکیهو  چاردزیر

 یاصتل فرم  سؤالاز هفتاد  سؤالرا تدوین کردند. این پرسشنام  شامل چهل  1یبدن یفیخودتوص

، یبتدن  یچربت ، یبتدن   یت فعال، یهمتاهنگ ، یسالمت)  امل فرم بلند ازدهیاس  ک  همان )بلند( 

و  تز  نفت،( را    یکل یبدن ۀو استقام ، خودپندار يریپذ، ظاهر، قدر ، انعطافیورزش اق یل

 .  کند یم يریگاندازه

نجتام  ا اب (2009) 9چاردزیر، مارش و ار یپاس  مقدما  تدوین فرم کوتاه پرسشنام  را  گفتنی

فتراهم  « یبتدن   یت تربو  یبتدن   یت فعال، یبدن ۀخودپندار نیب قیتحق يارتقا» نوان  با یقیتحق

                                                                                                                   
1. Nigg, Norman, Rossi, and Benisovich 

2. Klomsten 

3. Marsh, Marco, and Abcy 

4. Marsh, Martin, and Jackson 

5. Marsh, Ellis, Parada, Richards, and Heubeck 

6. Smith, McCarthy, & Anderson 

7. Short-Form of Physical Self Description Questionnaire(PSDQ-S) 

8. Peart, Marsh, and Richards 
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 یفیخودتوصت  پرسشتنامۀ از فرم کوتاه  ، براي مقایس  با فرم بلندنان در این تحقیقآکرده بودند. 

آمتوزان  از دانتش  ينفتر  119و  991نمونت    بتود. دو  ستؤال  11ک  داراي   استفاده کردند یبدن

کردنتد.   لیتکمرا  یبدن یفیخودتوص ۀفرم بلند و کوتاه پرسشنام بیترتب  ییایاسترال یرستانیبد

 یفیخودتوصت  فترم کوتتاه پرسشتنامۀ    يها اسیمقخرده ۀهم ییایپا يبرآوردهانشان دادند  ها آن

 يآلفتا  بیضتر  نیانگیم. اس  90/0 بیش از( 11/0 ز  نف، ) اسیمقخرده ياستثناب  ) یبدن

ر هت اثبا  کرد  جینتا نیادس  آمد.  ب 99/0هر دو فرم بلند و کوتاه  يبرال پرسشنام   ام ازدهی

. ستنجد  یمت  وامل مورد اد ا را  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها اسیمقاز خرده کی

 یبتدن  یفیخودتوصت نشان داد فرم کوتاه و بلند پرسشتنام    يدییتأ امل  لیتحل جینتا نیهمچن

 یبتدن  یفیخودتوص ۀ، فرم کوتاه پرسشنامنیبنابرا ؛کند یم دییتأو  يریگرا اندازه ی وامل مشابه

 اس . يقو یسنجروان يها یژگیوحاظ از ل

 فترم کوتتاه پرسشتنامۀ    یمعرفت  يبترا را   گستترده  یقت یتحق( 2010) و جاکسون نیمارتمارش، 

ردند  گروه اول شامل انتخاب ک بیترتاین  شش گروه را ب  ها آنانجام دادند.  یبدن یفیخودتوص

سال( 19-12) ییایاسپاننوجوان  991سال(، گروه دوم شامل 19-12) ییایاسترالنوجوان  1101

(، گتروه چهتارم   3/13=یسن نیانگیم) ییایاسترال نوجوان ورزشکار نخبۀ 319سوم شامل ، گروه 

 گرید نفر 109(، گروه پنجم شامل 1/21=یسن نیانگیمفلسطین اشغالی ) يدانشجو 391شامل 

-12) ییایاسترالبزرگسال  110( و گروه ششم شامل 11=یسن نیانگیم) ییایاسترالاز نوجوانان 

پرسشنام  پنجم و ششم فرم کوتاه  يها گروهاول تا چهارم فرم بلند و  يها گروه .سال( بودند 93

م  امتل فتر   ازدهیت شش گتروه،   نیا انیمنشان داد در  جینتاکردند.  لیتکمرا  یبدن یفیخودتوص

 یهمستان بتود.   یختوب  ییایت پاساختار  امتل ثابت  و    يدارا یبدن یفیخودتوص پرسشنامۀکوتاه 

بتا   يآمتار  ۀارتبتاط جامعت   دلیتل گروه پتنجم بت    یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یدرون

گتزارش شتده بتود.     99/0کرونبتا    يآلفتا  نیانگیمبود و  ریمتغ 91/0-91/0 نیبحاضر  قیتحق

 امتل را   ازدهیت ( =RMSEA=91/0TLI,011/0گتروه )  نیا يدییتأ امل  لیتحل جینتا نیهمچن

 91/0-19/0 نیبت آزمتون مجتدد   -آزمتون  جینتتا کترد.   دییتأ یخوبمربوط ب  خود ب  سؤاال در 

گتزارش   90/0 یبتدن  یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یهمبستگ بیضر نیانگیمبود و  ریمتغ

 شده اس . 

از ابعتاد و   تتأثیر و فترد    یشخصت در رشد مطلوب   یاول امل  ن نواب  یبدن ۀخودپندار  یاهم

اثبتا  شتده است .     یواقعت  شتنیخو در خصوصانسان  دگاهیدو  نشیبنوع  ی بربدن يها  یقابل

  یت اهم یبتدن  ۀگذار بر خودپنداراثر یرونیبو  یدرون وامل  نیبروابط متقابل  ییشناسا الوه،   ب

 يهتا  برنامت   ،یآموزش يها ط یحاستفاده در  يبرامعتبر  يزارابداشتن  اریاخت، در نیبنابرا دارد؛
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بستیار  ، است  مهم در حال رشد و توسع   یروانساختار  نیادر دورانی ک  شی پژوهو  يا مداخل 

 یفیتوصت خود امۀ)پرسشتن  یابیت ا تبارمتارش و   قا یتحق، مطابق با گرید يسوز ا اس .ضروري 

 يریت گانتدازه  يبترا  يقتو جتامع و   يابتزار   نوانب  پرسشنام  نیامختل ،  يکشورها( در یبدن

پرسشتنام  در   نیت امنظور الزم اس  فترم کوتتاه    نیهمشناخت  شده اس . ب   یبدن ۀخودپندار

 نیت ا یاصتل هتدف  شود؛ بنتابراین   یابیا تبار یپژوهشو  یآموزش يها استفاده يبرا زینکشور ما 

 یبتدن  یفیتوصت پرسشتنام  خود فرم کوتاه  یفارس نسخۀ یسنج روان ا یخصوص یبررس قیتحق

 اس . رانیا ۀدر جامع آن کارگیري سازي و امکان بمنظور بومیب 

شناسیپژوهشروش
نفتر از دختتران و پستران     1110 اس ، ییایپاا تبار و  یبررسک  از نوع  یفیتوص مطالعۀ نیادر 

دنتد، بت    ثبت  نتام کترده بو    90 -1399یلیتحصسال ر شهر تهران ک  د سالۀ 19-9 آموزدانش

ا تبتار   یبررست  يبرا نیهمچنانتخاب شدند.  یتصادف يا مرحل چند يا خوش  يریگروش نمون 

 و 119 با تعتداد  ییها یآزمودنصور  جداگان  هرکدام ب  يبرا بیترتب  ییبازآزما ییایپاو  یمالک

 انتخاب شدند. مجدداًآموزان دختر و پسر نفر از دانش 10

و  یبتدن  یفیخودتوصت  ۀ، فرم کوتتاه پرسشتنام  يفرداطال ا   يها  پرسشنامرا  قیتحق يابزارها

 دادند  لیتشک یبدن بیترکسنجش  يابزارها

  بود؛ یلیتحصو مقطع   یجنسشامل سن،  يفرداطال ا   ۀال ( پرسشنام

از فترم کوتتاه    یبتدن  خودپنتدارۀ  یابیت ارزمنظتور    ب یبدن یفیخودتوصفرم کوتاه  ۀب( پرسشنام

  یوضتع پرسشتنام    نیا( استفاده شد. 2010)مارش و همکاران،  یبدن یفیتوصپرسشنام  خود

 . فرم کوتاه پرسشتنامۀ دهد یمبدن خود نشان  در خصوصفرد را  يها شیگرااحساسا  و  ،افکار

 یبدن فۀ خاص از خودپندارۀمؤل 9 يریگاندازه يبرااس  ک   سؤال 10شامل  یبدن یفیخودتوص

و  يریپتذ ، ظاهر، قتدر ، انعطتاف  یورزش اق یل، یبدن یچرب، یبدن  یفعال، یهماهنگ، یسالمت)

از  کیت شده است . هتر    یطراحو  ز  نف،(  یکل یبدن ۀ)خودپندار یکل ۀمؤلفاستقام ( و دو 

 يا درجت  صور  شتش  و ب  کر یل يبنداس  ک  در قالب درج  ايساده ياخبار ۀ، جملسؤاال 

 .  شود یم  داده پاس ها سؤالکامالً درس  تا کامالً غلط( ب    یط)

ساخ  آلمان، با دق   seca 111دستگاه قدسنج مدل   شامل یبدن بیترکسنجش  هايج( ابزار

 ؛کیلتوگرم 01/0ستاخ  آلمتان، بتا دقت       GS34beurerمتدل   دیجیتال ترازوي ؛مترسانتی 1/0

 مترمیلی01/0، با دق  انگلی،مدل هارپندن، ساخ   کالیپر

  یت ترب ۀپژوهشکد سوي از اينام یمعرف، يآمار ۀخاب جامعپ، از انت قیتحق ياجرا ندیآفردر 
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شاغل بت    يها یآزمودنب   یدسترستا  دش  یتهسازمان آموزش و پرورش شهر تهران  يبرا یبدن

شتود. پت، از    سریم يریگنمون  ۀ نوان خوششهر تهران ب  ۀگان 19در مدارس مناطق  لیتحص

 قیت تحق انیت مجر انتخاب شدند. یتصادفطور ب   یپاآموز از هر دانش 1110 ،حجم نمون  نییتع

 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام ،. سپ،ندها قرار دادیآزمودن اریاختدر  رااطال ا  الزم 

از  جینتتا  يریستوگ از  يریجلتوگ  بتراي . شتد  يآورجمع ،لیتکمو پ، از  عیتوز ها یآزمودن نیب

 نیتی تع يبرا ،سپ، شد. زیپره ها یآزمودن  ب ها پرسشنام  سؤاال در مورد  یاضاف حیتوضدادن 

 یرپوستت یز یچربت و قتد، وزن و   اجترا  ها یآزمودناز  يگریدگروه  يرو پرسشنام  ،یمالکا تبار 

سر هف  نقط  از بدن )س  یپوست ریز یچربقد و وزن،  يریگشد. پ، از اندازه يریگاندازه ها نآ

 پریکتال ، ستاق پتا( بتا    يا خاصتره ، یشتکم ، يا ن یست  ینتواح ، یکتف، تح  ییبازو، دوسر ییبازو

 يبراثب  شدند.  يفرد يها یژگیو ۀا داد در قسم  مخصوص پرسشنام ۀشد و هم يریگ اندازه

 يبترا نفر خانم  کیپسران و  يبرا آقانفر  کیتوسط  ها يریگ، اندازهجینتا يریگاز سو يریجلوگ

بتار   ها يریگ، اندازهییبازآزماش پرسشنام  ب  رو ییایپا نییتع يبرا نیهمچندختران انجام شد. 

 هفت  اجرا شد.و د بار با فاصلۀو تحقیق د از جامعۀ يتر کوچکروي گروه  گرید

استفاده شتد. در بختش آمتار     یاستنباطو  یفیتوصها از دو روش آمار  داده لیتحلو   یتجز يبرا

 يبترا  یفراوانت د ، نمودارهتا و انحتراف استتاندارد، درصت    نیانگیم، یفراوان هايولاز جد یفیتوص

 نیت ا ۀا تبار ترجم یابیارزمنظور ، ب یاستنباطآمار  بخش درها استفاده شده اس .  داده  یتوص

بت    یفارست  یعنت ی ؛و برگتردان آن  یفارسب   یسیانگل ۀترجم نیب یهمبستگپرسشنام  از روش 

از  یدنبت  یفیخودتوصت فرم کوتتاه   پرسشنامۀ يرواسازمنظور ، ب نیهمچن. دشاستفاده  یسیانگل

و چترخش  2یاصتل  يهتا  مؤلفت   لیت تحل) یاکتشتاف  امتل   لیتحلب  دو روش  1سازه روش ا تبار

 یمالکت ا تبار از . دش( استفاده 3يساختارمعادال   یابی)مدل يدییتأ امل  لیتحل( و ماک،یوار

 ختاص  يهتا   یت موقعرفتار فترد در   ینیبشیپدر  پرسشنام  نیا يکارآمد یبررس براي همزمان

 ۀشتاخ  تتود   ،پرسشنام  نیا يها  املنمرا   نیب یهمبستگ بیضرصور  د ک  ب استفاده ش

 یهمبستتگ  بیضتر و  یدرونت  یهمستان  یبررست  بتراي دست  آمتد.    ب یبدن یچربد درصو  یبدن

 لیت تحلو   یت تجز. دشاستفاده ي کرونبا  آلفااز روش  یزمان ییایپا نییتع منظورب  یگروه درون

در ستطح   هتا   یفرضانجام شد و  AMOS17و  SPSS.17 يآمار يزارهاافرمبا استفاده از ن ها داده

 شدند. یبررس(  یدوسو)  >P 01/0 يدار یمعن

                                                                                                                   
1. Construct validity 

2. Principal Components Analysis 

3. Structural Equations Model (SEM) 
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  13  سنجی فرم کوتاه پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی در ........ روان

هايپژوهشیافته
 ریت ز  یت فعالست    یبتدن  یفیتوصۀ خودپرسشنامفرم کوتاه  یسنج روان يها یژگیو یبررس براي

    شدانجام 

3ییایپا نییتع -3 ؛2ا تبار نییتع -2 ؛1سؤال لیتحل  -1
 

 :یبدن یفیتوصخود فرم کوتاه پرسشنامۀ سااتت لیتحل -1

 يهتا  یینارستا دقت  و   زانیت م نیتی تعو  ها سؤالتک تک  یوارسسؤاال  آزمون،  لیتحلهدف از 

 يهتا  ستؤال  ۀهمت   یفیکآزمون و  هاي هرو ضع  هاسؤاال  آزمون، قو  لیتحلدر ». هاس  آن

ستؤاال  محاستبا     لیتحل يبرا. (1391، ییرزایم، ب  نقل از 1393 ، یس« )شود یم نییتعآن 

 انجام گرف     لیذ

1روش لوپ؛ 1زییتم بیضر ۀمحاسب؛ 1يدشوار محاسبۀ درجۀ (1
 

o انت اب ساال مناسب: یبرا یدشوار ۀدرج ۀمحاسب 

 و 23 -19، 11 -12، 10 -1ستؤاال    افت  یدر توان یم 1 با توج  ب  اطال ا  مندرج در جدول

درصد دارنتد،   10یشتر از ب ایدرصد  30کمتر از  ياردشو ۀدرج یعنی ؛نداریمعخارج از  10 -21

 نیس . یکاف ییتنهامالک ب  نیااما انتخاب سؤال با 
 

                                                                                                                   
1. item analysis 
2. validity 
3. reliability 
4. difficulty index 
5. discriminative index  
6. loop method 
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 یبدن یفیخودتوص ۀسااتت مربوط به فرم کوتاه پرسشنام یدشوار . درجۀ1 جدول
 ساال شمارۀ یدشوار ۀدرج یآسان درجۀ ساال ۀشمار یدشوار ۀدرج یآسان ۀدرج

33/91 11/11 21 11/11 93/39 1 

33/91 11/11 22 11/11 93/31 2 

00/92 00/19 23 00/11 00/19 3 

00/11 00/31 21 11/19 93/10 1 

10/11 10/31 21 33/91 11/11 1 

93/11 11/31 21 33/11 11/22 1 

11/90 93/19 21 11/91 33/11 1 

00/90 00/20 29 93/93 11/11 9 

11/11 33/22 29 93/91 11/11 9 

10/11 10/21 30 93/90 11/19 10 

00/91 00/11 31 93/19 11/30 11 

11/92 93/11 32 11/91 33/19 12 

11/11 33/21 33 33/13 11/21 13 

00/91 00/19 31 93/11 11/23 11 

10/19 10/21 31 00/11 00/21 11 

93/11 11/23 31 00/11 00/31 11 

11/11 33/22 31 00/11 00/31 11 

33/11 11/21 39 00/11 00/31 19 

33/11 11/21 39 93/11 11/21 19 

00/13 00/21 10 00/90 00/20 20 

 

  انت اب سااتت مناسب یبرا زییتم بیضر

 91در ستطح   31و  23، 1ستؤاال    افت  یدر تتوان  یمت  2 با توج  ب  اطال ا  مندرج در جدول

 يدارا نتان یاطمد درصت  91در ستطح   30 . ستؤال ي ندارنتد داریمعن یهمبستگ نانیاطمدرصد 

 یهمبستتگ  يدارا نتان یاطمدرصتد   99ستؤاال ، در ستطح    ۀیت بقو  است  دار یمعن یهمبستگ

 .نیس  یکاف ییتنهاب  زینمالک  نیاا باما انتخاب سؤال  ،نددار یمعن
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 ۀمربوط به فرم کوتاه پرسشنام گریدهر ساال با جمع سااتت  یهمبستگ بیضر .6جدول 

 یبدن یفیخودتوص
 درجۀ

 یداریمعن

 ساال یهمبستگ بیضر

 کل آزمون ۀبا نمر
 ساال ۀشمار

 درجۀ

 یداریمعن

 ساال یهمبستگ بیضر

 کل آزمون ۀبا نمر

 ۀشمار

 ساال

** 101/0 21 - 021/0- 1 

** 311/0 22 ** 313/0 2 

- 113/0 23 ** 393/0 3 

** 191/0 21 ** 11/0 1 

** 199/0 21 ** 331/0 1 

** 119/0 21 ** 299/0 1 

** 111/0 21 ** 329/0 1 

** 111/0 29 ** 219/0 9 

** 131/0 29 ** 291/0 9 

* 221/0 30 ** 211/0 10 

** 211/0 31 ** 312/0 11 

** 290/0 32 ** 121/0 12 

** 212/0 33 ** 121/0 13 

- 119/0 31 ** 122/0 11 

** 191/0 31 ** 119/0 11 

** 133/0 31 ** 119/0 11 

** 131/0 31 ** 199/0 11 

** 192/0 39 ** 111/0 19 

** 111/0 39 ** 311/0 19 

** 191/0 10 ** 210/0 20 

 اس .دار یمعن نانیاطم% 99در سطح  یهمبستگ بیضر **

 اس .دار یمعن نانیاطم% 91در سطح  یهمبستگ بیضر *  

 .یس ندار یمعن یهمبستگ بیضر   -

 

o  انت اب ساال مناسب یبراروش لوپ 

تک تک  ییایپا زانیمسؤاال  و  ۀیکل ییایپا بیضر دیباسؤاال  ب  روش لوپ ابتدا  یبررس يبرا

 نیت اآن اس  ک   ۀدهند، نشانابدیکاهش  ییایپا زانیمبا حذف هر سؤال شود. اگر  نییتع هاآن

صتورتی  است . در   یمناسبسؤال  نیبنابرا ؛دارد گریدبا سؤاال   یهماهنگدر  يمؤثرسؤال نقش 

ستؤال نقتش    نیت اآن اس  کت  اگرچت     دهندۀنکند، نشان رییتغ ییایپا زانیمبا حذف سؤال  ک 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

    1931، پاییز و زمستان 11رفتار حرکتی شماره  66

 یدهت  پاست  پاستخگو بت     بیترغ براينوع سؤاال   نیاندارد،  گریداال  در تجان، با سؤ يمؤثر

بتا استتفاده از    نیبنتابرا  (؛یتی رزایم، ب  نقل از 1311)هومن،  شود یمکار گرفت  ب  گریدسؤاال  

بعد از حذف هتر   ،. سپ،دش نییتع( α=991/0کل آزمون ) ییایپا بیضرکرونبا   يآلفافرمول 

 3 آمتده است . چنانکت  در جتدول     3آن در جتدول   جینتتا کت    دش یبررس ییایپا زانیم ،سؤال

 یابتد؛ متی  شیافتزا  ییایت پا بیضتر  زانیت م 31و  30، 23، 1با حذف ستؤاال    ،شود یممالحظ  

ر نظت  نیت ااز  دیگتر  ستؤاال   یولت  ،ستؤاال  دارنتد    یبقبا  يکمترسؤاال  تجان،  نیا، نیبنابرا

 .ندامناسب
 یبدن یفیخودتوص به فرم کوتاه پرسشنامۀاتت مربوط سا یابیپا زانیم .9جدول 

α ساال ۀشمار Α ساال ۀشمار 

999/0 21 991/0 1 

990/0 22 999/0 2 

992/0 23 999/0 3 

999/0 21 999/0 1 

991/0 21 990/0 1 

991/0 21 990/0 1 

991/0 21 990/0 1 

991/0 29 991/0 9 

991/0 29 990/0 9 

992/0 30 991/0 10 

991/0 31 999/0 11 

991/0 32 999/0 12 

991/0 33 999/0 13 

992/0 31 991/0 11 

993/0 31 991/0 11 

991/0 31 999/0 11 

991/0 31 991/0 11 

991/0 39 999/0 19 

999/0 39 999/0 19 

991/0 10 991/0 20 
 

 سااتت نامناسب نییتع

از حتد   يدشتوار  ۀو در درجت  نتد ایتصتادف  یهمبستگ يدارا زییتم بیضر  در 31و  23سؤاال  

 ؛ابدی یم شیافزاسؤاال    یبق ییایپا زانیم ها آندر روش لوپ با حذف  نیهمچن، ندامجاز خارج

 یتصادف یهمبستگ يدارا زییتم بیضردر   1 .  سؤالستندین یمناسب يها سؤال لیدل نیهمب  

 لیدل نیهمب  ؛ اف ی شیافزاسؤاال   ۀیبق ییایپا زانیمسؤال  نیاو در روش لوپ با حذف  اس 
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و در روش لتوپ بتا    است  از حد مجاز خارج  يدشوار ۀدر درج  30سؤال  .س ین یمناسبسؤال 

 .س ین یمناسبسؤال  لیدل نیهمب   ؛اف ی شیافزاسؤاال   ۀیبق ییایپا زانیمسؤال  نیاحذف 

 یبدن یفیخودتوص ۀاعتبار فرم کوتاه پرسشنام نییتع  -1

 اس    دهشاستفاده  ریزاز س  روش  پژوهش نیادر  يریگها تبار ابزار انداز نییتع يبرا

3ا تبار مالک؛ 2ار سازه؛  ا تب1ا تبار ترجم  (1
 

o :اعتبار ترجمه 
 ۀشتد ترجمت    نستخۀ  نیبت  یهمبستتگ پرسشتنام  از روش   نیت ا ۀا تبار ترجم یابیارزمنظور ب 

 بیضتر . دشت استتفاده   یست یانگلبت    یفارست  یعنت ی ؛برگتردان آن  ۀو نستخ  یفارست ب   یسیانگل

قابل  یهمبستگ بیضردس  آمد ک   ب r=91/0نوع پرسشنام  و د نیا يبرا رسونیپ یهمبستگ

 .اس  قبولقابل پرسشنام   ۀا تبار ترجم نیبنابرا اس ؛ یقبول

o :اعتبار سازه 
ا تبار  نییتعدر  .دشاستفاده  ی امل ۀپرسشنام  از روش ا تبار ساز نیاا تبار  نییتعمنظور ب 

 یبررس يبرا ،ابتدا. شود یماستفاده  1يدییتأو  1یاکتشاف امل  لیتحلاز دو روش  ی امل ۀساز

 يبردارنمون    یکفاآزمون  ،اس  یکاف ی امل لیتحل يبراانتخاب شده  ۀحجم نمون ایآک  نیا

 نیب یهمبستگک  مشخ  شود نیا يبرا نیهمچنانجام شد.  1(KMO) نیالک -رییم -زریک

 استفاده شد.  1بارتل   یکرو، از آزمون س ینر صفر مواد آزمون در جامع  براب

   999/0، در محاسب  اس  = KMO 1/0 رشیپذمورد  زانیمکمترین ک  نیابا توج  ب  

KMO=ی امل لیتحلانجام  يبراانتخاب شده  ۀحجم نمون دهدنشان میدس  آمد ک    ب 

دار بود یمعن نانیاطمدرصد  99بارتل  در سطح   یکروآزمون  نیهمچن. اس مناسب 

 یفیخودتوص دهد سؤاال  فرم کوتاه پرسشنامۀنشان می ج ینت نیا. (9،2001دلیفو  کیتباخ)

 ی امل لیتحلروش  يریکارگ، ب نیبنابراو  اندیکاف یهمبستگ يدارا وامل  لیتشک يبرا یبدن

  .اس مجاز 

در  یبدن یفیتوصخود فرم کوتاه پرسشنامۀ سؤاال  دهد یمنشان  یاکتشاف امل  لیتحل جینتا

                                                                                                                   
1. Translation Validity 

2.  Construct Validity 

3. Criterion-related Validiy 

4. Exploratory factor analysis 

5.  Confirmatory factor analysis 

6. Kaiser- Meyer- Olkin 

7. Bartlett’s Test of Sphericity                                 

8. Tabachnick & Fidell 
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و ده  سؤال 10از  سؤال 31 ۀرندیبرگک  در  دهند یم لیتشکرا  ان،یواردرصد از  01/11 ،کل

و  31و  30، 23، 1ؤاال  س ،. در واقعاس  یاصل ۀپرسشنام اسیمقخرده ازدهیاز  اسیمقخرده

قبل از  ان،یواردرصد  . بیشتریناند نگرفت در پرسشنام  قرار  ی موم ۀخودپندار اسیمقخرده

درصد  نیکمتر%( و 111/21( )یبدن ۀ)خودپندار یبدن یچرب یعنی ؛چرخش مربوط ب   امل اول

 1مطابق جدول  ها  امل ریسا ان،یوار. در صد اس %( 92/2مربوط ب   امل استقام  ) ان،یوار

 .اس 
 

 شدهنییتب ان یوارمجموع  .3جدول 

 ها عامل

 است راج شده یبارهامجموع مجذورات 

 چرخش قبل از

 است راج شده یبارهامجموع مجذورات 

 بعد از چرخش

مقدار 

 ژهیو

درصد 

 ان یوار

 یتراکمدرصد 

 ان یوار

مقدار 

 ژهیو

درصد 

 ان یوار

 یتراکمدرصد 

 ان یوار

 312/9 312/9 310/3 111/21 111/21 191/9 یبدن یچرب

 191/11 133/1 111/2 221/32 091/9 911/2 قدر 

 191/23 902/1 191/2 111/39 910/1 112/2 یهماهنگ

 911/29 219/1 211/2 111/13 311/1 931/1 یورزش اق یل

 992/31 919/1 130/2 019/19 191/1 119/1 یبدن  یفعال

 110/11 919/1 111/2 121/11 119/3 299/1  ز  نف،

 191/11 121/1 011/2 001/11 319/3 211/1 يریپذانعطاف 

 111/13 110/1 011/2 291/19 219/3 191/1 یسالمت

 121/19 110/1 919/1 221/11 931/2 011/1 یبدنظاهر 

 011/11 111/1 919/1 011/11 920/2 011/1 استقام 

 

 یش ازب ی املر با سؤاال  ۀهم دده یمنشان  1مطابق جدول  ،سؤاال  ی املبار  جینتا نیهمچن

مربوط ب   امل  سؤال ششپرسشنام ،  شناخت  شدۀ سؤال 31 نیباز  نیبنابرا ؛دارند 10/0

 سؤال س ، یهماهنگمربوط ب   امل  سؤال پنجال مربوط ب   امل قدر ، ، س  سؤیبدن یچرب

مربوط ب   سؤال چهار، یبدن  یفعالمربوط ب   امل  سؤال س ، یورزش اق یلمربوط ب   امل 

امل مربوط ب    سؤال س ، يریپذمربوط ب   امل انعطاف سؤال س ، ی موم امل  ز  نف، 

 .اس مربوط ب   امل استقام   سؤال س و  یبدنمربوط ب   امل ظاهر  سؤال س ، یسالمت
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 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یعامل یبارها .1جدول 

 ها سؤال

  وامل

چرب
 ی

دن
ب

 ی

 
در
ق

 

نگ
اه
هم

 ی

یل
 
اق

 
زش
ور

 ی

عال
ف

ی
  

دن
ب

 ی

،
 نف
 
 ز

 

ف
طا
انع

ریپذ
 ي

مت
سال

 ی

ر 
اه
ظ

دن
ب

 ی

 
قام

ست
ا

 
چرب

 ی
بدن

 ی

9- یچرباز اندازه در بدنم  شیب 
 دارم.

921/0          

10- 199/0 .اضاف  وزن دارم          
9-  از اندازه بزرگ  شیبشکمم

 اس .
119/0          

از خودم  یبدناز لحاظ  -21
 م.ایراض

110/0          

 یخوباحساس  یبدناز لحاظ  -29
 از خودم دارم.

129/0          

  یوضعاز  یخوباحساس -29
 دارم. میبدن

111/0          

 
قدر

 

         911/0  .دارم يادیز یبدنقدر   -39
 يقو، شخ  یبدناز نظر  -39

 هستم.
 192/0         

 یخوبآزمون قدر  را ب   -10
 .دهم یمانجام 

 121/0         

هماهنگ
 ی

)موزون( را  حرکا  هماهنگ-13
 .دهم یمخوب انجام 

  903/0        

را  )موزون(  حرکا  هماهنگ-11
 .دهم یمانجام  نانیاطمبا 

  121/0        

را  مایبدنحرکا   یراحتب   -12
 .کنم یمکنترل 

  111/0        

 یبدن يها  یفعال بیشتردر  -11
طور روان حرکا  را ب  توانم یم

 انجام دهم.
  133/0        

رکا  ح تواند یمبدنم  – 11
 انجام دهد. یراحتهماهنگ را ب  

  123/0        

یل
 
اق

 
ورزش

 یخوب یورزش يهامهار  -31 ی
 .دارم

   111/0       

       112/0    .مخوب ها ورزش بیشتردر  -31
انجام  خوبر ایبسرا  ها ورزش -31
 .دهم یم

   111/0       

فعال
ی

  
بدن

 ی

هر روز ورزش، نرمش،  باًیتقر-1
 گرید یبدن يها  یفعالو  کیروبیا

 .دهم یمرا انجام 
    111/0      

 کیمناستیژ، کیروبیاورزش،  -3
 ادیزرا  گرید یبدن يها  یفعالو 

 .دهم یمانجام 
    133/0      

-س  بار در هفت ، ب  کمدس  -2

انجام  یبدنطور فعال حرکا  
 .دهم یم

    121/0      
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 ها سؤال

  وامل

چرب
 ی

دن
ب

 ی

 
در
ق

 

نگ
اه
هم

 ی

یل
 
اق

 
زش
ور

 ی

عال
ف

ی
  

دن
ب

 ی

،
 نف
 
 ز

 

ف
طا
انع

ریپذ
 ي

مت
سال

 ی

ر 
اه
ظ

دن
ب

 ی

 
قام

ست
ا

 
،

  نف
 ز

 

 ربیشت یکلطور ب  -19
، دهم یمرا ک  انجام  ییکارها

 .ندیآ یمدرس  از آب در 
     112/0     

را خوب  میکارها بیشتر -21
 .دهم یمانجام 

     111/0     

 يزهایچ ،یکلطور ب  -22
افتخار  ها آندارم ک  ب   يادیز
 .کنم یم

     199/0     

20-  خوب  یلیخ یکلطور ب
 .ستمین

     109/0     

انعط
ف
ا

پذ
ری

 ي

 ریپذبدنم نرم و انعطاف -21
 .اس 

      911/0    

، آزمون کنم یمفکر  -21
خوب  یلیخرا  يریپذانعطاف

 اجرا خواهم کرد.
      111/0    

خم دادن و  و چیپدر  -21
 .مچرخاندن بدنم ماهر

      139/0    

سالمت
 ی

32- 931/0        .شوم یم ماریب ادیز   
31-  ک   شوم یم ضیمرآنقدر
را ک   ییکارها توانم ینم
 .دهم، انجام خواهم یم

       199/0   

33- شوم یم ضیمر یوقت 
تا خوب  کشد یمطول  یلیخ

 شوم.
       110/0   

ظاهر 
بدن

  901/0         .دارم ییبایزچهره  -1 ی
دوستانم  بیشترنسب  ب   -1

 دارم. يبهترظاهر 
        191/0  

  191/0         دارم. یخوب ظاهر-1

 
استقام

 

  توانم یمبدون توق   -11
 را بدوم. یطوالن یمسافت

         111/0 

خست  شوم  نک یابدون  -11
 یطوالنمد   يبرا توانم یم

 .انجام دهم یبدن  یفعال
         191/0 

 یاستقامت يها  یفعالدر  -19
، کیروبیااستقام ،  دو)مثل 

 م.ماهر فوتبال( ایشنا 
         119/0 

 .شدند يگذارک  معکوس نمره یسؤاالت*

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  67  سنجی فرم کوتاه پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی در ........ روان

 عوامل   فیتعر

 ختوب  یورزشت  يهتا  مهتار  خوب بودن در ورزش، ورزشتکار بتودن، داشتتن     :1یورزش اقتیل

 (.1991 )مارش و همکاران،

نداشتن، احستاس   یبدن یچرباضاف  وزن نداشتن،  :6(یعموم یبدن ۀ)خودپندار یبدن یچرب

 (.   1991)مارش و همکاران،  یبدنخود  ۀمثب  دربار

 (.1991بودن و جذاب بودن )مارش و همکاران،  بایز، بایزداشتن صور   :9ظاهر

 متفتاو   يهتا  جهت  ر د یآسانقادر ب  خم و راس  کردن و چرخاندن بدن ب   :3یریپذانعفاف

 (. 1991 ،)مارش و همکاران

)متارش و همکتاران،    شتدن  ضیمرم خوب شدن در هنگا عیسرنشدن،  ضیمراغلب  :1یسالمت

1991.) 

 انجتام دادن  یبتدن   یفعال ادیز یلیخطور مرتب و فعال بودن، ب  یبدناز لحاظ  :2یبدن تیفعال

 (.1991)مارش و همکاران، 

)متارش و   یآستان بت    یبدندر حرکا  هماهنگ خوب بودن، قادر ب  انجام حرکا   :7یهماهنگ

 (.1991همکاران، 

 (1991)مارش و همکاران،  خودتان ۀدربار یکلساسا  مثب  داشتن اح :1عزت نف 

 دیشتد  يهتا   یت فعالمد  بدون توق ، خست  نشدن هنگام  یطوالن دنیدوقادر ب   :3استقامت

 .(1991)مارش و همکاران، 

 (.1991)مارش و همکاران،  بودن ی ضالنداشتن،  يقوبودن، بدن  يقو :12قدرت

 يبرااس .  يدییتأ امل  لیتحلا تبار سازه  یابیارزش يابر گریدقابل ا تماد  يها روشاز  یکی

 یابیمدل يریکارگاساس ب  استفاده شد. يساختارمعادال   یابیاز مدل يدییتأ امل  لیتحل

-خرده یدرون یهمبستگدر مورد  رسونیپ یهمبستگ بیضر یبررس ،يساختارمعادال  

                                                                                                                   
1. Sports competence 

2. Body fat(Global physical) 

3. Appearance 

4. Flexibility 

5. Health 

6. Physical Activity 

7. Coordination 

8. Global esteem 

9. Endurance 

10. Strength 
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 یدرون یهمبستگ جینتا 1ول . جداس  یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ يها اسیمق

 بیضرا دامنۀ .دهد یمرا نشان  یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ يها اسیمقخرده

 نیب در مورد رابطۀ 101/0تا  یبدن  یفعالو  یسالمت نیب ۀدر مورد رابط 011/0 نیب یهمبستگ

 بوده اس .  ریمتغ یورزش اق یلاستقام  و 

 

 رسشنامۀفرم کوتاه پ یها اسیمقخرده یدرون یهمبستگمورد در  رسونیپ یهمبستگ بیضر .2جدول

 یبدن یفیخودتوص

 یهماهنگ قدرت یبدن یچرب ریمتغ
  اقتیل

 یورزش

 تیفعال

 یبدن 
 استقامت ظاهر یسالمت یریپذانعفاف عزت نف 

          1 یبدن یچرب

         119/0 1 قدر 

        211/0 319/0 1 یهماهنگ

       311/0 129/0 191/0 1 یورزش اق یل

      201/0 332/0 311/0 113/0 1 یبدن  یفعال

     291/0 291/0 311/0 333/0 191/0 1  ز  نف،

    311/0 391/0 112/0 192/0 310/0 211/0 1 يریپذانعطاف

   110/0 111/0 131/0 113/0 011/0 193/0 011/0 1 یسالمت

  199/0 231/0 219/0 219/0 131/0 391/0 211/0 090/0 1 ظاهر

 329/0 399/0 101/0 101/0 121/0 219/0 121/0 131/0 111/0 1 استقام 

   درصد  99در سطح 

  درصد 91در سطح 
 

 ی تامل ده  يالگو يرو 11نسخۀ  موسیاافزار نرم کمک ب  يدییتأ ی امل لیتحل پژوهش، نیا در

 بتر  دو یخت آزمتون  ،  χ2يآمار يها آزمونانجام شد. از  یبدن یفیخودتوص فرم کوتاه پرسشنامۀ

 ، شاخ (CFI) يا س یمقا رازشبشاخ   ، (GFI)رازشب ییکوین ، شاخ  ( χ2/df)يآزاد ۀدرج

بترآورد   ۀشت یراخ  شت ( و NFI) يهنجتار  بترازش ، شتاخ   (AGFI) یانطبتاق  بترازش  ییکوین

متدل   یبرازندگ يها شاخ مربوط ب   جینتاشد.  گرفت  بهره( RMSEA) بیتقر يخطا ان،یوار

داده شده  نشان 1جدول  در یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها اسیمقخرده يساختار

 .اس 
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  ۀفرم کوتاه پرسشنام یها عامل یساختار یالگو برازش ییکوین یها شاخص .7جدول 

 یبدن یفیخودتوص
 جهینت دامنه مورد قبول مقدار شاخص

χ2/df 911/0 2> مدل دییتأ 

P .value 113/0 01/0< مدل دییتأ 

RMSEA 000/0 09/0> مدل دییتأ 

NFI 991/0 9/0< مدل دییتأ 

CFI 000/1 9/0< مدل دییتأ 

AGFI 919/0 9/0< مدل دییتأ 

GFI 991/0 9/0< مدل دییتأ 

 

o 1ناعتبار همزما 

 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام يها  املنمرا   نیب یهمبستگ بیضرپژوهش  نیادر 

ا تبتار   زانیت م نتوان  بت   شتد  يریگاندازههمزمان  ک  یبدن یچربد درصو  یبدن ۀو شاخ  تود

، یورزش اق یل، یبدن یچرب يها اسیقخرده نیب دهد یمنشان  9جدول  جینتا .رف  کارب  مالک

 يهتا  اسیت مقو خترده  یبتدن  ۀو استقام  با شاخ  تود يریپذ،  ز  نف،، انعطافینبد  یفعال

و استتقام  بتا    يریپتذ ،  ز  نف،، انعطافیبدن  یفعال، یورزش اق یل، یهماهنگ، یبدن یچرب

 بیشتترین  دهتد  یمت نشتان   جینتتا  نیهمچندار وجود دارد. معنی یمنف رابطۀ یبدن یچربدرصد 

 یبتدن  یچرب اسیمقب  خرده یبدن یچربو درصد  یبدن ۀ  توددار شاخیمعن یهمبستگ بیضر

 .مربوط اس 
 

 ۀو شاخص تود یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یها عامل نیب یهمبستگ بیضر .1جدول 

 یبدن یچربد درصو  یبدن

 ریمتغ
 یچرب

 یبدن 
 یهماهنگ قدرت

 اقتیل

 یورزش

 تیفعال

 یبدن 

 عزت 

 نف 
 استقامت ظاهر یسالمت یریپذانعفاف

شاخ  

 ۀتود

 یبدن

192/0- 091/0 113/0- 321/0- 219/0- 231/0- 319/0- 011/0 110/0- 301/0- 

درصد 

 یچرب
190/0- 031/0- 119/0- 311/0- 211/0- 201/0- 319/0- 010/0 011/0- 111/0- 

  درصد   99در سطح 

                                                                                                                   
1 Concurrent Validity 
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 :یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام  ییایپا نییتع -2

 يها روشاز  یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام ییایپا محاسبۀ يبرادر پژوهش حاضر 

 پرسشنامۀفرم کوتاه  یدرون یهمسان یبررس براياستفاده شد.  1ییبازآزماو  یدرون یهمسان

 ،مجموعدر  دهد یمنشان  9 جدول جینتا .دشاستفاده ي کرونبا  آلفااز روش  یبدن یفیخودتوص

 جینتا نیهمچناس .  α=90/0 بیش از یبدن یفیخودتوص ی فرم کوتاه پرسشنامۀدرونی نهمسا

مربوط ب   بیترتب  ها اسیمقاز خرده کیدر مورد هر  یدرون یهمسان یشترینب دهد یمنشان 

، يریپذ، قدر ، استقام ، انعطافیبدن  یفعال، ی موم، ظاهر،  ز  نف، یبدن یچرب، یسالمت

  . اس  یرزشو اق یلو  یهماهنگ
 

 اسیمقو کل  ها عاملاعتبار  بیضرا .3جدول 
 α ساالتعداد  نام عامل α ساالتعداد  نام عامل

 11/0 1  ز  نف، 19/0 1 بدنی چربی
 11/0 3 پذیريانعطاف 11/0 3 قدر 

 90/0 3 سالمتی 11/0 1 هماهنگی
 19/0 3 ظاهر 11/0 3 ورزشی لیاق 

 11/0 3 استقام  11/0 3 بدنی فعالی 
 

 ۀفرم کوتاه پرسشتنام ، ابتدا آزمون مجدد(-)روش آزمون ییبازآزماب  روش  ییایپا ۀمحاسب يبرا

 هفت ( دو) یکوتاه یزمان ۀو سپ، در فاصل اجرا شد یآزمودنگروه  کی يرو یبدن یفیخودتوص

دست    نمترا  بت   یهمبستتگ  بیضتر . شد همان گروه اجرا يرو ، آزمونطیشرادوباره در همان 

نشتان   10جتدول   جینتتا ابتزار است .    ییایپا انگرینما بیضر نیا. شددو آزمون محاسب   آمده از

 کیت . در مورد هر اس ک  قابل قبول  اس  r=93/0پرسشنام   یزمانیی ایپا، مجموعدر  دهد یم

مربتوط بت   امتل  تز       ییایت پا نیتر یضع دهد یمنشان  جینتا زینپرسشنام   نیا يها  املاز 

  اس . یبدن یچربمربوط ب   امل  ییایپا بیرض نیباالترنف، و 
 

فرم کوتاه  یها عاملآزمون مجدد -آزمون ۀدر مورد رابف رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا. 12جدول 

 یبدن یفیخودتوص ۀپرسشنام
 r عامل r عامل
 11/0**  ز  نف، 91/0** بدنی چربی

 11/0** پذیريانعطاف  11/0** قدر 
 11/0** سالمتی 19/0** هماهنگی

 11/0** ظاهر 91/0** ورزشی لیاق 
 91/0** استقام  11/0** بدنی فعالی 

  درصد   99در سطح 

                                                                                                                   
1 Test-retest method 
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 :یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یگذارنمره

 نیبت   یبتدن  یفیخودتوصت فرم کوتاه پرسشنام   سؤاال  ۀیکل ،دس  آمده با توج  ب  اطال ا  ب

 يگتذار است  نمتره   گفتنتی شتدند.   يگتذار ( نمره1درس  ) کامالً تا( 1) از کامالً غلط 1 تایک 

کتامالً   تتا ( 1) لتط غ کامالًاز صور  معکوس )ستاره دار( ب  33و 32، 31، 20، 10، 9، 9 سؤاال 

 . اس  211نمره   بیشترینو  31نمره  کمترین 11، مطابق جدول نیبنابرا ؛( انجام شد1) درس 
 

 یبدن یفیخودتوص ۀفرم کوتاه پرسشنام یگذارنمره .11جدول 
 نمرهبیشترین  نمره کمترین سااتت ۀشمار سااتتتعداد  عامل

 31 1 10،21،29،29*،9*،9* 1 بدنی چربی

 19 3 39،39،10 3 قدر 

 30 1 11،12،13،11،11 1 هماهنگی

 19 3 31،31،31 3 ورزشی لیاق 

 19 3 2،3،1 3 بدنی فعالی 

 21 1 20،21،22*،19 1  ز  نف،

 19 3 21،21،21 3 ذیريپانعطاف

 19 3 33*،32*،31* 3 سالمتی

 19 3 1،1،1 3 ظاهر

 19 3 11،11،19 3 استقام 

 211 31  31 مجموع

 شدند. يگذارمعکوس نمره ستاره دار سؤاال   یکل 

يریگجهینتبحثو
-در دانش یبدن یفیتوصخود  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسنج روان حاضر قیتحقهدف از انجام 

 بود.  ان شهر تهرانآموز

 یعنت ی ؛برگردان آن ۀو نسخ یفارسب   یسیانگل ۀشدترجم   نسخۀ نیب یهمبستگ بیضر جینتا

ا تبتار   يداراپرسشتنام    نیت انشتان داد   یفیخودتوصت  ۀفرم کوتاه پرسشنام یسیانگلب   یفارس

 یرانت یا ۀجامع يبرا توان یمو از آن  اس درصد(  99 نانیاطم)سطح  r=91/0قابل قبول  ۀترجم

در  ستؤال  31نشان داد  یبدن یفیخودتوص ا تبار سازۀ فرم کوتاه پرسشنامۀ جینتااستفاده نمود. 

 بتا مطالعتۀ   قیت تحق نیت ا ۀا تبار ساز جینتا ۀسیمقاشدند. با  دییتأ یخوبو ب  ییشناسا امل  10

 تتوان  یمت کردند  دییتأو  ییشناسا امل را  11ک    ایاسترال( در 2010) مرجع مارش و همکاران

 یبتدن  یفیخودتوصت  امل فرم کوتتاه پرسشتنامۀ    11ۀ حاضر در اصل هم قیتحقک  در  اف یدر

  نتوان -بت   رانیت ادر  ی متوم  ۀو خودپندار یبدن یچرب اسیمقاما دو خرده ،شده اس  ییشناسا
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تفاو  ب  نوع فرهنگ هر جامع   نیا رسد یمشدند. ب  نظر  دییتأو  ییشناسادر  امل اول  ی امل

از  شتتر یب یکلطور ب  بدن خود ب  ها آننوع نگرش  یرانیادر نوجوانان  طوري ک اس ؛ ب مربوط 

مربتوط بت     ستؤاال   لت  است  کت      نیهمو ب   اس در بدن  یچربوزن و مقدار  یبررس ۀجنب

 شناخت  شده اس . ی واحد نوان مفهومب  یکل یبدن ودپندارۀو خ یبدن یچرب

، یبتدن   یت فعال، یورزش اق یل، یبدن یچرب يها  املان داد نش زینا تبار مالک  جینتا نیهمچن

، یهمتاهنگ ، یبدن یچرب يها  املو  یبدن و استقام  با شاخ  تودۀ يریپذ ز  نف،، انعطاف

 رابطتۀ  یبتدن  یچربو استقام  با درصد  يریپذ،  ز  نف،، انعطافیبدن  یفعال، یورزش اق یل

بت    یبتدن  یچربت و درصد  یبدن ۀشاخ  تود یگهمبست بیضر بیشتریندار دارند و معنی یمنف

 ا تبتار متالک فترم کوتتاه پرسشتنامۀ      یبررست بتا   نیبنتابرا مربتوط  است ؛    یبتدن  یچربت  امل 

 ژهیت وبت   ،یبدن ۀسنجش خودپندار يبراپرسشنام   نیاگرف   ج ینت توان یم یبدن یفیخودتوص

( همستو  1991) متارش  قیت تحقبتا   زیت ن قیتحق نیا جینتا. اس  يمعتبرر ابزا یبدن یچرب امل 

 اس .

 یهمستان نشتان داد   یبتدن  یفیتوصت ختود   ۀفرم کوتاه پرسشنام یدرون یهمسانمربوط ب   جینتا

 نیت ا یدرونت  یهمسان ،اس  و در کل ریمتغ 90/0تا  11/0 نیب ها اسیمقاز خرده کیر ه یدرون

و  ار یت پ( و 2010) مرجع مارش و همکتاران  قیتحق جینتاک  با اس   90/0 بیش ازپرسشنام  

 ییایت پا. در متورد  انتد  آوردهدست    ب 99/0را   یدرون یهمسان ک  اس موافق ( 2009) همکاران

 یهمبستتگ  بیضتر نشتان داد   قیت تحق جینتتا  یبتدن  یفیتوصت خود  فرم کوتاه پرسشنامۀ یزمان

-از خترده  کیت هتر   یزمتان  ییایت پا دامنۀ نیهمچنو  93/0آزمون مجدد کل پرسشنام   -آزمون

( 2010) مرجع مارش و همکتاران  قیتحقبا  س یمقابوده اس . در  91/0تا  11/0 نیب ها اسیمق

و  ریمتغ 91/0-19/0 ۀدامن نیب ها اسیمقخرده يبرادس  آمده  ب یهمبستگ بیضر ایاسترالدر 

گرفت  کت  فترم     جت  ینت تتوان  یم ییایپاهر دو روش  جینتااز  نیبنابرا ؛بود 90/0کل پرسشنام  

 ی دارد.رانیاي نوجوانان برارا الزم  ییایپا یبدن یفیصخودتو ۀکوتاه پرسشنام

در  ی نتوان  تامل  بت   رانیادر  ی موم ۀو خودپندار یبدن یچرب اسیمقدو خرده نک یابا توج  ب  

بت  بتدن    یرانیاآموزان نگرش دانش دهد یمموضوع نشان  نیاشدند.  دییتأو  ییشناسا امل اول 

 شتود  یمت  شتنهاد یپ نیبنتابرا  س ؛ها آندر بدن  یچربار وزن و مقد یبررس ۀاز جنب شتریبخود، 

آمتوزان دختتر و پستر    دانتش  نیبدر  رانیادر  یچرببا وزن و درصد  یبدن ۀخودپندار ۀرابطابتدا 

ارائت  شتود کت  موجتب حفت        یمناسب یحیتفرو  یبدن  یفعال يها برنام  ،شود. سپ، یبررس

مثبت  و   یبدن ۀخودپندار جادیان موجب آ ۀجینتشود ک  در  ها آنو وزن متناسب  یچربدرصد 

 آموزان شود. آن در دانش يارتقا
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