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ارشد تربیت بدنی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی دخترمقایسه خودپنداره بدنی دانشجویان 

 دانشگاه تهران

 2فردچاهی قاسم چشمه ،1شیما داوده

 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران .2و  1 

 Shimadavoodeh@yahoo.com آدرس ایمیل نویسنده مسئول:

 

طور مستقیم تحت تأثیر تصور و پنداری است که وی دهد، بههای مختلف از خود نشان میرفتاری که هر فرد در موقعیت :مقدمه

ای ای برای عملکرد شخصی، اجتماعی و حرفهشناسی، خودپنداره پایهاساسی روانهای اساس نظریهبر .(1) از کل وجود خود دارد

 (.2های قابل اعتماد سالمت روانی، خودپنداره بدنی است )طور خاص، یکی از شاخصبهو مطلوب است 

کارشناسی و کارشناسی  دختر انای انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویمقایسه_پژوهش حاضر با روش علی :شناسیروش

 90دانشجوی کارشناسی و  90باشد. از بین این افراد می 1931یت بدنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل در سال تربارشد 

نامه خودپنداره بدنی مارش و عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. سپس پرسشارشد به صورت تصادفی بهدانشجوی کارشناسی

  کنندگان گذاشته شد.اختیار تمام شرکت( در 1331همکاران )
های آمار ها از شاخصها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و به منظور توصیف ویژگی آزمودنیبرای تعیین نرمال بودن توزیع داده

و با کمک های دو گروه ها با استفاده از آزمون تی مستقل برای مقایسه خرده مقیاساستفاده شد. تجزیه و تحلیل داده توصیفی

 انجام شد.     P<00/0، در سطح معناداری  SPSS 16افزار نرم

کند می تأیید را پارامتریک هایآزمون از استفاده شرایط و هاداده توزیع نبود نرمال اسمیرنوف_کلموگروف آزمون نتایج:

(00/0<p.)  خرده مقیاس  0خرده مقیاس مربوط به خودپنداره بدنی، اختالفات در  8از نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که

  .(P<00/0) معنادار است
تربیت بدنی پس از اتمام  دخترگیری نمود که خودپنداره بدنی دانشجویان توان چنین نتیجهدر نهایت می: گیرینتیجهبحث و 

شاید بتوان باال بودن خودپنداره بدنی کند. دوره کارشناسی و حضور در مقطع کارشناسی ارشد به طور نسبی کاهش پیدا می

(، 1331) دانشجویان مقطع کارشناسی را به فعالیت بدنی بیشتر در این مقطع نسبت داد، که این موضوع با نتایج مارش و ردماین

 گرونمو و اجستاد (،1981) قدیری و همکاران هایهمخوانی دارد. در مقابل با پژوهش ،(2011) و همکاران گرگول(، 2000) مورنو

 .(1) در تضاد است، (2000)
نتایج متفاوتی را ارائه  پسرانانجام شده است، این احتمال وجود دارد که پژوهش بر  دخترانبا توجه به اینکه پژوهش حاضر بر 

اند و احتماالً چنانچه در این، در این پژوهش تنها دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفتهنمود. عالوه برمی

 توان به نتایج قابل اعتمادتری دست یافت.تری مطالعات صورت گیرد، میجامعه گسترده

 ش و همکاران، دانشجویان تربیت بدنیخودپنداره بدنی، پرسشنامه خودپنداره بدنی مارهای کلیدی: واژه
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