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 چکیده

 اندر کودک فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی ةهدف از پژوهش حاضر، تعیین روايی و پايايی نسخ

و  ندانتخاب شد ایخوشه صورت تصادفیبهسال  60تا  63بازة سنی  از کودک 115منظور بود. بدين

نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی را تکمیل کردند. روش اجرا بدين شکل بود که ابتدا با 

ادامه برای تعیین  درو  يید شدأت نامهپرسشاستفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمة نسخة فارسی 

يابی معادلات ساختاری، برای تعیین از تحلیل عامل تأيیدی مبتنی بر مدل نامهپرسش ةروايی ساز

ای الات، از همبستگی درون طبقهؤهمسانی درونی از ضريب آلفای کرونباخ و برای پايايی زمانی س

نسخة برازش مطلوب مدل دهندة شد. نتايج پژوهش نشان استفادهآزمون مجدد  ـ در روش آزمون

و  30/3 سی.اف.آی ،31/3 رمزی های برازندگیشاخص .است فعالیت بدنیلذت مقیاس  یفارس

 با ایطبقهضريب همبستگی درونو  80/3با  ضريب آلفای کرونباخ بود؛ همچنین، 3/3 ان.ان.اف.آی

الی مقیاس ؤس 61عاملی و ها همچنین از ساختار تکد. يافتهبودنقبولی برخوردار قابلاز مقادير  83/3

 يیو پاياسازه از روايی  نیدلذت فعالیت بنسخة فارسی مقیاس  ،کند. بنابراينمیاصلی حمايت 

عنوان توان از آن بهبرخوردار است و می سال 60تا  63کودکان قبولی در بین قابل درونی و زمانی

  د.کرايرانی استفاده  لذت فعالیت بدنی کودکانارزيابی  برایابزاری روا و پايا 
 

 لذت فعالیت بدنی، کودکان، روايی سازه، همسانی درونی، پايايی زمانی :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
زای شدن عوامل خطرانباشته .(1)د نکودکان دارو روان وزن و چاقی اثرات مضری بر سلامت جسم اضافه

ی طمزمن های ضعیف و سبک زندگی غیرفعال، کودکان را در معرض انواع بیماری ةتغذیتبط با رم

 العه کاهش الگوی فعالیت بدنیچندین مطست که ا این در حالی .(2) دهدقرار می سالیبزرگدورة 

و افزایش  یبدن یتفعالرابطة معکوس بین میزان  .(3) اندشدن کودکان گزارش دادهبا بزرگ زمانهمرا 

در پی  آوریپیامدهای زیانی ادامه داشته باشد، نزمان طولاخصوصاً اگر برای مدتم ها،سن در بچه

کی مدار ،اندپرداخته یبدن یتفعالفقدان  بارِمطالعاتی که به اثرات زیانبر اساس  .(4) خواهد داشت

 .(5) در حال افزایش است که همچنانبه دست آمده بخش فعالیت بدنی دال بر افزایش اثرات سلامتی

ا تهای فعالیت جسمانی عادت ، زیراها حائز اهمیت فراوان استهچترویج سبک زندگی فعال برای ب

کودکانی که فعال . (6) کندهای مزمن کمک مییابد و به کاهش بیماریتداوم می سالیبزرگ دورة

ند، از احساس شایستگی بودن جسمانی خود اعتماد داربرند، به فعالهستند، معمولاً از ورزش لذت می

بسیار  ،علاوههب ؛کنندشرکت در فعالیت بدنی درک می برایموانع کمتری را  و برخوردارند چشمگیری

خودکفایی، شناختی از قبیل خودهمانندی، عوامل روان. (7)بردن از فعالیت بدنی هستند مستعد لذت

یت آن شرکت وی در فعال تبعبهو  عقاید فرد ، بربدنی شده، انگیزش و لذت فعالیتشایستگی درک

فعالیت بدنی( ممکن است، از فعالیت بدنی )مثل لذت  ةکنندیک تعیین. (8)د گذارنبدنی تأثیر می

رسی به بر که گروهی از محققان .(4) بینی کندمدت کودکان در فعالیت بدنی را پیششرکت طولانی

 اندمرتبط با فعالیت بدنی در کودکان کلاس پنجم و ششم پرداخته شناختیمتغیرهای محیطی و روان

تران و فعالیت بدنی در دخ کنندةبینییشپیافتند که لذت از فعالیت بدنی تنها متغیر سازگار درو 

ننده کیکی از عوامل مهم تعیین را لذت فعالیت بدنی نیز اتمطالعبرخی این، برعلاوه .(9) پسران بود

 لذت از فعالیت ،درحقیقت .(11) اندگزارش داده سالانبزرگانجام فعالیت بدنی در کودکان و  برای

ط با بکه مرت نیاز کلیدی انگیزش درونی استپیشبدنی در مقایسه با فشارهای بیرونی یا جایزه، 

 کنندة مهمیک تعیین فعالیت بدنیلذت  ،بنابراین ؛(11) است 2و تأییدشدة نفس 1گیری عادتشکل

اساس  بر .(12)ر بلندمدت، همیشگی و تأییدشدة نفس رفتار فعالیت بدنی در کودکان است برای حضو

و با  اشدب بخشکنند که برای آنها لذتشرکت می ایهای ورزشیکودکان بیشتر در کلاس ،مطالعات

 یابدافزایش مینیز کودکان به فعالیت بدنی  مدتمیزان روآوردن طولانیافزایش سطح لذت ورزشی، 

 ؛ محوریت نتایج یادشده این نکته استانددهرسی یمشابههای نتیجهبه دیگر نیز  هایپژوهش .(11)

یک لذت  ،درحقیقت .(13) طور مثبتی با خواست فرد برای ادامة فعالیت بدنی ارتباط داردکه لذت به

                                                 
1. Habit Formation  

2. Self-Sustained  
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داشتن و ، دوستبودنمفرح قبیل ازای از احساسات مجموعه در قالب شناختی است کهروان ةتجرب

تی شناخ مثبتِ عاطفی حالتلذت فعالیت بدنی نیز بر اساس تعاریف،  .(4) شودرضایت نشان داده می

 ستاهای بدنی اتمام یا اجرای فعالیت از شادیاحساس رضایت و  دربردارندةکه  است یا فیزیولوژیکی

ای و تنفسی، اسکلتی ماهیچهـ  افزایش لذت فعالیت بدنی آثار سودمندی برای دستگاه قلبی .(14)

فعالیت ادامة شرکت در  ،براینعلاوه .(12)شناسی آمادگی جسمانی کودکان دارد های ریختجنبه

 مزمنهای بیماری زایکاهش شیوع عوامل خطرنتایج مثبت زیادی از قبیل  ،سطح مطلوبدر بدنی 

. (15) در پی دارد رادر مدرسه  اورفتارهای مثبت افزایش  و بهبود عملکرد کودک کم،در سنین 

ثل شدت م یعوامل تأثیرتحتممکن است  اند که لذت فعالیت بدنی کودکانمطالعات قبلی نشان داده

ران ؛ پسدارندهایی در نوع فعالیت بدنی پسران نسبت به دختران اولویت. (16) قرار گیرد فعالیت بدنی

اند که پسران لذت ها نشان دادهاز پژوهش تعدادی .(17) دهندیح میجرا تر زیادهای با شدت فعالیت

که دختران سطح اند و برخی منابع نیز گفته (18) کننددختران تجربه می از بیشتررا بدنی فعالیت 

  .(19) کنندبا انجام فعالیت بدنی در مقایسه با پسران احساس می بالاتری از لذت را

لذت  سنجش برای شدهاستفاده هاینامهپرسش ،بسیاری از مطالعات در ،اهمیت این سازهرغم علی

روه سنی گاز روایی کافی برای این یا  و هستند سؤالاتی از یک نوع شامل فقط ،کودکان فعالیت بدنی

 2(PACES) بدنیمقیاس لذت فعالیت  (1991) 1کارلوو دی کندزیرسکی ،رو؛ ازاینبرخوردار نیستند

 سالانبزرگیابی لذت فعالیت بدنی ارز برایچندگانه  هایپرسشو دارای عاملی تک معیاریعنوان بهرا 

. ارائه دادند سؤالی 18این مقیاس برای قبولی قابلونی و پایایی زمانی رهمسانی د و ندطراحی کرد

مقیاس بین دو گروهی که فعالیت بدنی را با  این همچنین شواهد مربوط به روایی سازه نشان داد که

 نتایج ،مستنداتبا وجود این  .(21)دادند، تفاوت قائل شد اختیار خود و تحت اجبار دیگران انجام می

 (1991) کارلودیو  کندزیرسکی عاملی مقیاس لذت فعالیت بدنیمدل تککه داد نشان پژوهشی 

دلیل  (1996) 3مارش. (21) ندارد مطلوبی برازش ساله 4/14دختران و پسران با میانگین سنی  برای

 ودشهای بله یا خیر محدود میهای آن به پاسخپرسش از که دانستروش این اثرات را  نداشتنبرازش

ه ب ،مقیاس لذت فعالیت بدنیبازبینی  با هدف ( طی پژوهشی2111) و همکاران 4مالرو ازاین ؛(22)

 لیعامنتایج پژوهش آنها از مدل تک که پرداختنددر بین نوجوانان  آنبودن عاملیبررسی فرض تک

                                                 
1. Kendzierski & DeCarlo 

2. Physical Activity Enjoyment Scale) 

3. Marsh  

4. Motl 
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 اتبعد از تعدیل اثر (2111) مال و همکارانحقیقت در .(23) لذت فعالیت بدنی حمایت کرد مقیاس

ه ک یافتند دست ایعاملیت حاصل شده بود، به مدل تکسؤالا های بله یا خیر بهاز پاسخکه  روش

 نسخة ،بنابراین ؛دشحذف  نامهپرسشسؤالات بهبود ادراک خواندن  برایاز سؤالات  مورددو  ،آنطی 

که هر اظهارنظر  استاظهارنظر )سؤال(  16شامل  در کودکان یبدن یتلذت فعال یاسمقشدة بازبینی

من از آن »از ) ایگزینهاز هفت دهی سؤالات نیزنمره .شودشروع می «...، کنممن ورزش می»با عبارت 

دة مال و شنسخة بازنگریارزشی تغییر یافت. در به لیکرت پنج( «من از آن متنفرم»تا  «برملذت می

 . (24) آیدسؤال به دست می 16ی با محاسبة میانگین نمرة لذت فعالیت بدن ،همکاران

 یتاللذت فع یاسمق) در کودکان یبدن یتفعال از لذت یاسمق حمایت کافی برای استفاده ازوجود  با

 هسال 12از  کمتراین مقیاس برای کودکان  ،مال و همکاران( به اهتمامشده نیبازبی در کودکان یبدن

ل تکمی را برایسطح ادراک و یا توانایی شناختی لازم  هسال 12ر کمتزیرا کودکان  ؛(24) مناسب نیست

 ؛( ندارندطراحی شده استسال  12 بیش از)که برای گروه سنی  در کودکان یبدن یتلذت فعال یاسمق

ند ، مناسب این گروه نیستسالانبزرگیافته برای نوجوانان و شناختی توسعهابزارهای روان ،بنابراین

 ه مثلهای شناختی پیچیدمهارت کودکانکه  سال 12تا  6سنی  بازةدر  این امر مخصوصاً .(25)

و برای درک عواطف به  (24) دهندرا توسعه می گیریبرای تصمیم شخصی استفاده از تجربیات

های شناختی برای توانایی ، وجود همةحقیقتدر. (25)بارزتر است  ،کنندهای روانی تکیه میاشارت

، برای کودکانی که در این مقیاس در کودکان یبدن یتلذت فعال یاسمقتکمیل  حیندرک خواندن 

 برای را نامهپرسشاین مسئله نیاز به بررسی ساختار عاملی این  .ضروری هستند کنند،شرکت می

و همکاران  1مور ،بنابراین ؛(24) سازدآشکار می هسال 12 کمتر ازآمیز در کودکان استفادة موفقیت

که  سال 12 از رکمتدر کودکان  فعالیت بدنیارزیابی لذت  برای یمنظور توسعة ابزار( به2119)

 یتالفع از لذت یاسمقشدة نسخة بازبینی ،باشد آنان های شناختیمناسب با سطح درک و توانایی

 قیاسم نتایج تحلیل عامل تأییدی .پرداختندآن  تعیین روایی سازةبررسی کردند و به  در کودکان یبدن

مقادیر نمایش با عاملی از مدل تکبود که  یاگونهبهساله  12 از رکمتبرای کودکان  لذت فعالیت بدنی

مقیاس  برای( 87/1) نیز همسانی درونی مطلوبی مقدار .کردمیحمایت های برازش شاخصبالای 

 نامةمقیاس از روایی همگرایی با پرسشاین  ،علاوههب ؛شد عاملی لذت فعالیت بدنی گزارشتک

 ، نمایش(0.24r= ،r=0.25) 3(، ادراک صلاحیت ورزشی=0.66r= ،0.66r) 2گرایی هدف تسلطجهت

                                                 
1. Moore 

2. Task Goal Orientation  

3. Perceptions of Athletic Competence 
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اعداد  .برخوردار بود( =r=0.16 ، 0.17r) 2گزارشیخود بدنیو فعالیت  (r=0.23 ،r=0.21) 1بدنی

د ندهینشان منژاد قبل و بعد از کنترل جنسیت و  میزان این همبستگی را به راست چپترتیب از به

 یگرد کشورهای در است دست آمده به آن قبلاً  ییکه روا یابزار پژوهش یکبتوان از  ینکها یبرا .(24)

 نآرهنگ و با زبان و ف یابد ییرتغ موردنظرخود به زبان کشور  یابزار از زبان اصل ینا باید، استفاده کرد

سؤال اساسی است که آیا گویی به این هدف از پژوهش حاضر پاسخ ،بنابراین .(26) کشور سازگار شود

  خیر؟ ای است برخوردار مناسبی پایایی و از روایی در کودکان یبدن یتلذت فعال یاسمق ینسخة فارس
 

 پژوهش روش
 که دهندیم لیتشک سمنانمدارس شهر  ةسال 12 تا 11 کودکان را حاضر پژوهش یآمار جامعة

 اساس بر. شدند انتخاب ایخوشه یتصادف صورتبه( دختر 861 و پسر 378) نفر 564 انیمنیازا

 در نیبشیپ ریمتغ هر یبرا نمونه 15 گرفتن نظر در ،4ونسیاست و( 1988) 3چو و بنتلر شنهادیپ

محسوب  مناسب یسرانگشت ةقاعد کی استاندارد، مجذورات نیکمتر روش با چندگانه ونیرگرس لیتحل

 یارتباط نزدیک هاجنبه یبرخ در یساختار معادلاتیابی با توجه به اینکه روش مدل رو،ازاین ؛شودمی

 یساختار معادلات در نامهپرسش از سؤال هر یبه ازا نمونه 15 تعداد دارد، رهیچندمتغ ونیرگرس با

 دهش شنهادیپ ازیموردن ةنمون از فراتر حاضر پژوهش ةنمون نکهیا به توجه اب .(27) یستن یرمنطقیغ

 احتمال شیافزا به منجر روازاین، (نفر 15/35 سؤال هر یبه ازا)است  یعامل لیتحل هایپژوهش در

ی آورجمعابزار  در پژوهش حاضر .(28) شد خواهد سازه ییروا جهیدرنت و مفروض یهامدل برازش

 نامةپرسش نیا. نداهداد ارائه آن را (2119) همکاران و موراست که  لذت فعالیت بدنیها، مقیاس داده

در این . سنجدیم را ساله 12از  رکمتساله و  12 کودکان لذت فعالیت بدنی ،عاملیسؤالی و تک 16

است  در نظر گرفته شده متا کاملاً موافق مارزشی از کاملاً مخالفمقیاس برای هر سؤال طیف لیکرت پنج

 ،7 ،5 ،3، 2 سؤالات) اتسؤالاز  موردهفت  ؛دهندرا به خود اختصاص می یک تا پنجترتیب نمرة که به

 یاجرا منظوربهاند. دهی شدهصورت مثبت نمرهسؤالات به اقیو ب صورت منفیبه( 16و  13 ،12

ص متخص سه را لذت فعالیت بدنی اسیمق ترجمة صحت ترجمه، باز روش از استفاده با ابتدا ،پژوهش

شکل بوده است که در  ینروند انجام باز ترجمه به ا .کردند تأییدبررسی و  ،مترجم و رفتار حرکتی

                                                 
1. Physical Appearance  

2. Self-reported Physical Activity 

3. Bentler & Chou 

4. Stevens 
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 یحرکت رفتار ةسه نفر از متخصصان حوز یلةوسدر کودکان به یبدن یتلذت فعال یسیِانگل یاسابتدا مق

مه ترج یسیزبان انگل یسه متخصص مترجم راآمده دستهب ةو سپس ترجم هدشترجمه  یبه فارس

 یتاللذت فع یاسمق یهمان متن اصل یکی از آنها که یسیدو متن انگل یسةبا مقا ،یتدرنها اند؛کرده

انجام  لازم، اصلاحات آن یسیبه انگل یفارس ةآمده از ترجمدستمتن به دیگری، وبود  در کودکان یبدن

 ةدر جامع یریکارگبه یدر کودکان برا یبدن یتلذت فعال یاسمق یِ نسخة فارس ییگرفت و شکل نها

 یاز گروه همکاران طرح برا یاز،اصلاحات موردن مو انجا یمقدمات ة. پس از مطالعدش یهکودکان ته

 مهم موارد و آمد عمل هدف دعوت به جامعة در( هانامهپرسش آوریو جمع یعاجرا )توز سازییکسان

 از مجوز دریافت با نامهپرسش بعد، مرحلة درشد.  سازییکسانانجام طرح مرور و  یبرا ضروری و

 لیتکم ع،یتوز سمنان شهر مدارس ةسال 12 تا 11 کودکان نیب ،وپرورشدر آموزش مربوط نامسئول

 دهندگانپاسخ به نیهمچن و شد یخوددار افراد نام نةیگز آوردن از نامهپرسش در. شد یآورجمع و

 یپژوهش اهداف یراستا در فقط و ماند خواهد محرمانه صورتبه آنها یهاپاسخ که شد اطمینان داده

 زا یریجلوگ منظوربه. ندکن انتخاب را هاپاسخ نیترقیدق هایآزمودن تا شد خواهد استفاده آنها از

 جیتان که شد داده اطلاع آنها به دهندگان،پاسخ نیب در یپسندجامعه ای یاجتماع تیمطلوب یریسوگ

 چیه و ندارد نامهپرسشمطرح در  یِورزش یهارشته در آنها انتخاب و نشیگز در یتأثیر پژوهش

 . (29،31) ندارد وجود زین باشد شده فرض نامهپرسش الاتؤس یبرا شیپ از که یغلط ای درست پاسخ

 یهاشاخص ةمحاسب یبرا یفیتوص آمار از. شد استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار از حاضر پژوهش در

مل ع یساختارمتخصصان معادلات  وةیبه ش، یاستنباط آمار در و شد استفاده یپراکندگ و یمرکز

 یآمار روش دارند، اریاخت در را مفروض مدل کپژوهشگران ی کهیزمان شد که بر اساس آن،

در  یعنی در این پژوهش ؛یاکتشاف نه و دشوب یتأیید یعامل لیتحل دیبا اول ةمرحل در ،مورداستفاده

 و یبررس یبرا یساختار معادلات مدل بر یمبتن 1یتأیید یعامل لیتحل روش ازبحث آمار استنباطی 

 از نامهپرسش یدرون( ثبات) یهمسان. (28،31) شد استفاده (یعامل) نامهپرسش ةساز ییروا تأیید

 بیضر نییتع لةیوسبه( پاسخ ثبات) سؤالات یزمان ییایپا و کرونباخ یآلفا بیضر نییتع قیطر

 یهمسان و یتأیید یعامل لیتحل. شد نییتع مجدد، آزمونـ  آزمون روش در 2یاطبقهدرون یهمبستگ

 یرو بر هانامهپرسش مجدد آزمون ـ آزمون و پژوهش یهایآزمودن تمام یرو بر هانامهپرسش یدرون

 انجام برای. شد اجرا فاصله هفته دو با و پژوهش یهایآزمودن از( دختر 15 و پسر 15) کودک 31

 . شد استفاده 5/8 4لیزرل و 21 3اس.اس.پی.اس افزارنرم دو از مذکور، یآمار محاسبات

                                                 
1.Confirmatory Factor Analysis  

2. Intra-Class Correlation Coefficient   

3. SPSS 20 

4. LISREL 8.50 
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 نتایج
و  حسب جنسیت کنندگان برها از قبیل نسبت و تعداد شرکتآزمودنی فراوانیدر این بخش ابتدا 

همسانی روایی سازه،  ، در مورداست و در ادامه دهشارائه  شمارة یکمیانگین سن آنها در جدول 

 ه است.شدبحث  ،بدنی فعالیتلذت  مقیاس و هنجاریابی پایایی زمانیونی، رد

 
 پژوهش حاضرکننده در افراد شرکت فراوانی -6جدول 

 میانگین سن درصد تعداد جنسیت

 96/11±19/1 33 186 دختر

 36/11±73/1 67 378 پسر

 

تعداد  ،اندپرداخته نامهپرسشکه به تکمیل  آزمودنی 564از مجموع  ،شودطور که مشاهده میهمان

 الکین و مییر کایزر، شاخص حاضر، پژوهش هاییافته اساس بر .استدختران  دپسران بیشتر از تعدا

(KMO=0.89 )عامل تعدادی به تقلیلقابل متغیر این به مربوط هایداده ترتیباینبه. آمد دست به 

 دهدمی نشان (χ²= 2390.65،df=120،0.001<P) بارتلت کرویت آزمون ،علاوهبه. بود بنیادی و زیربنایی

 تگیهمبس هاگویه از هریک بین روازاین نیست؛ واحدی ماتریس ،هاگویه بین همبستگی ماتریس که

 های لازم برای استفاده از تحلیلفرضپیشدهند که می ها نشان. این یافتهدارد وجود یچشمگیر

 ،با عنایت به شاخص کمو برداریکفایت نمونه ضمنعاملی این مطالعه رعایت شده است؛ بنابراین، 

 ةنامرسشپ. برای تعیین اینکه استتوجیه ماتریس موردمطالعه نیز قابل ةاجرای تحلیل عاملی بر پای

شده های ارزش ویژه، نسبت واریانس تبیینشاخص به از چند عامل اشباع شده است، لذت فعالیت بدنی

های موجود از دادهکلی عامل  یک ،اساس. براینشده استتوجه  ،توسط هر عامل و نمودار اسکری

  استخراج شد.
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 نمودار اسکری کتل برای تعیین تعداد عوامل -6شکل 

 
 

منظور بررسی روایی سازه )عاملی( از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. با توجه به در ادامه و به

أیید عاملی اکتشاف و تعنوان مقیاسی تکن بهامحققرا  لذت فعالیت بدنیمقیاس  این، از پیش اینکه

بازترجمه و تأیید  ،یعنی ترجمه ،پس از طی مراحل مقدماتی نامهپرسشکه این  آنجا و از اندکرده

منظور به ،ن، دچار تغییر و حذف سؤال نشده استاتوسط متخصصصحت ترجمه روایی محتوایی و 

ی ایرانی با استفاده از تحلیل عاملی تأیید کودکان ةدر جامع نامهپرسشاین  ةبررسی و تأیید روایی ساز

مقیاس مذکور در  ة( به بررسی و تأیید روایی سازدومدل معادلات ساختاری )شکل شمارة  مبتنی بر

هرچند بررسی عوامل موجود با عنایت به تحلیل عاملی اکتشافی  ؛پژوهش پرداخته شد ةجامع

نس یادرصد وارو  داشته است یژهارزش وکه طوریبه ،گرفته نیز مؤید وجود یک عامل بوده استصورت

ظور منبه ،و در ادامة روند بررسی روایی سازة عاملی برآنعلاوه کنندة آن مناسب ارزیابی شد.تبیین

در ادامه  نآ از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده که نتایج ،شدهبررسی تحلیل و تأیید عامل اکتشاف

  ارائه شده است.
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 در کودکان مقیاس لذت فعالیت بدنینسخة فارسی مدل تخمین استاندارد  -0شکل

 

یابی معادلات ساختاری در مورد اینکه ن مدلابا توجه به نبود توافق عمومی و کلی در بین متخصص

شود ترکیبی از د، پیشنهاد مینکندگی برآورد بهتری از مدل فراهم میزنهای برایک از شاخصکدام

در رابطه با شاخص ریشة میانگین مجذورات  ،برای مثال ؛(27،33)شاخص گزارش شود  چهارتا  سه

هایی با برازش خوب است و یا کمتر برای مدل 15/1توان گفت که مقدار برابر تقریب )رمزی( می
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)همان ( TLI) 1تاکر لویسهای و در شاخص (34) دهندة برازش ضعیف استنشان 1/1مقدار رمزی 

، که دامنة  (CFI)3 ای بنتلرشاخص برازش مقایسهو  ((NNFI) 2بونت  -غیرهنجاری بنتلرشاخص 

 ،(35)دهندة برازندگی نسبی مدل نشان 85/1از  بیشترتغییرات آنها بین صفر و یک است، مقادیر 

دهندة نشان 95/1قبول مدل و مقادیر بالاتر از دهندة برازندگی خوب و قابلنشان 91/1از ر یشتمقادیر ب

، Df)2(X/4به درجه آزادیاخص مجذور کای دو دربارة ش .(27) استخوب و عالی مدل برازندگی خیلی

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس لذت . (33)شوند قبول و خوب تفسیر میقابل سهمقادیر کمتر از 

رازش از ب گیریمدل اندازه، بیانگر آن است که شمارة یک نشان داده شدهفعالیت بدنی که در شکل 

الیت لذت فعو اعداد و پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به اینکه مقیاس  استمطلوبی برخوردار 

  د.شومل واحد بارگذاری میسؤال در یک عا 16 ةهم ،عاملی استتکبدنی 
 

 لذت فعالیت بدنی نسخة فارسی مقیاس های برازندگی مدلشاخص -0جدول

 های برازش شاخص شدهمقادير مشاهده

81/273 2x مجذور کای دو 

92 Df آزادی ةدرج 

111/1 P داریسطح معنی 

97/2 /df2x آزادی ةدو به درجنسبت مجذور کای 

91/1 TLI/NNFI  بونت -برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلرشاخص 

92/1 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

15/1 RMSEA ورد تقریبآشاخص ریشه میانگین مجذور بر 

64/1 PGFI شاخص نیکویی برازش مقتصد 

 

، 91/1تر از یشبترتیب برابر و به CFIو  NNFI مقادیر ،نشان داده شد دوکه در جدول  طورهمان

یز ن )PGFI( 6نیکویی برازش مقتصدو  )RMSEA( 5ریشه میانگین مجذور برآورد تقریبشاخص 

های برازندگی و درنتیجه برازش قبول بودن شاخصکه بیانگر قابل است 64/1و  15/1برابر  ترتیببه

ها منظور بررسی معناداری ارتباط بین سؤالات و عاملگیری است. بهعالی مدل اندازه مطلوب و تقریباً

                                                 
1. Tucker-Lewis index 

2. Non-Normed Fit Index 

3. Comparative Fit Index  

4. Chi-Square by Degrees of Freedom  
5. Root Mean Square Error of Approximation 

6. Parsimony Goodness of Fit Index 
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 جدولدر  بهره برد؛ 1بلکه باید از شاخص تی ،اساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کرد توان برنمی

  شاخص تی و مقادیر بارهای عاملی ارائه شده است.سه 
 

 کودکان در فعالیت بدنیلذت مقیاس نسخة فارسی شاخص تی و بارهای عاملی مدل  -0 جدول

بار 

 عاملی

شاخص 

 تی
 رديف متن سؤالات

 1 برم.ن لذت میآکنم، از که ورزش میهنگامی 42/12 37/1

 2 کنم.احساس خستگی می کنم،که ورزش میهنگامی 14/11 62/1

 3 را دوست ندارم. آن کنم،که ورزش میهنگامی 56/14 72/1

 4 است. بخشلذتبرای من  کنم،که ورزش میهنگامی 59/19 71/1

 5 کننده نیست.برای من اصلاً سرگرم کنم،که ورزش میهنگامی 32/14 78/1

 6 .دهدبه من انرژی می ،کنمکه ورزش میهنگامی 62/13 61/1

 7 کند.کردن من را ناراحت میورزش کنم،که ورزش میهنگامی 37/14 61/1

 8 خوشایند است.خیلی  برایمورزش  کنم،که ورزش میهنگامی 55/14 54/1

 9 بدنم حس خوبی دارد. کنم،که ورزش میهنگامی 35/14 51/1

 11 م.آوردست میه فعالیت بدنی ب بعضی چیزها را خارج از کنم،که ورزش میهنگامی 92/5 31/1

 11 خیلی پرهیجان است. ورزش کنم،که ورزش میهنگامی 32/16 61/1

  12 شوم.میامید خیلی نا کنم،میکه ورزش هنگامی 28/13 62/1

 13 من نیست. ةموردعلاق ،های بدنیهمة فعالیت کنم،که ورزش میهنگامی 66/5 35/1

 14 دهد.به من شدیداً حس موفقیت می کنم،که ورزش میهنگامی 18/11 45/1

 15 حس خوبی دارم. کنم،که ورزش میهنگامی 27/15 61/1

22/1 92/3 
جای آن ه خواهم کار دیگری بکنم که میاحساس می کنم،می که ورزشهنگامی

 .انجام دهم
16 

 

بوده است که حاکی از وجود رابطة  96/1از  یشسؤالات بتمام  مقدار تیشود طور که مشاهده میهمان

 است. بررسی دقیق مقادیر فعالیت بدنیعاملی لذت مقیاس تکین سؤالات با ب( P<0.0001ر )معنادا

 هایبار اترتیب ببه پنجو  سه سؤالدهد که تخمین پارامتر هریک از سؤالات مربوط به پارامتر نشان می

فعالیت مقیاس لذت بین ترین متغیرهای پیشمهم 32/14 و 56/14ی ت مقدار و 78/1 و72/1یعامل

  هستند. بدنی

 

                                                 
1. T value 



 6031 زمستان ،03رفتار حرکتی شماره                                                                     08

 لفایکودکان از ضریب آ بدنی درلذت فعالیت منظور ارزیابی همسانی درونی مقیاس به: پايايی درونی

عاملی تکشود، همسانی درونی مقیاس دیده می چهارطور که در جدول کرونباخ استفاده شد. همان

در حد  نامهپرسشهمسانی درونی این  ،دست آمد. بنابراینه ب 83/1 سؤال 16با  فعالیت بدنیلذت 

  مطلوبی قرار دارد.

ه ای طی دو بار آزمون بطبقهزمانی، ضریب همبستگی درون منظور بررسی پایاییبه: پايايی زمانی

 چهارطور که در جدول پسر( صورت گرفت. همان 15دختر و  15کودک ) 31فاصلة دو هفته بر روی 

قبول بودن پایایی زمانی یا دهندة قابلدست آمده است که نشانه ب 81/1 نشان داده شده، این مقدار

  مقیاس برای کودکان ایرانی است.قابلیت تکرارپذیری نتایج این 
 

های توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، آلفای کرونباخ و ضريب همبستگی شاخص -5جدول

 ایطبقهدرون

ضريب همبستگی 

 ایطبقهدرون

آلفای 

 کرونباخ

تعداد کل 

 سؤالات

انحراف 

 معیار
 میانگین

 شاخص

 عامل

 لذت فعالیت بدنی 18/4 58/1 16 83/1 81/1

 

 رلذت فعالیت بدنی کودکان دختر و پس ةتعیین نمر برایایجاد ملاکی استاندارد  منظوربه: هنجاريابی

تران پسران و دخ لذت فعالیت بدنینقاط درصدی نمرات ، پنجشمارة به هنجاریابی نیاز است. در جدول 

ی که پسران و دخترانارزشی، پنجاساس مقیاس لیکرت  منظور تدوین هنجاریابی نشان داده است. بربه

ضعیف از باشد، در طبقة خیلی (11تر از نمرات نقاط درصدی کم) 25/3ترتیب کمتر از نمرات آنها به

(، 25تا  11هایی که نمرات آنها بین نقاط درصدی )گیرند و آزمودنیقرار می لذت فعالیت بدنینظر 

ترتیب در طبقة ضعیف، متوسط، به ( قرار دارد75بیش از ( و نقاط درصدی )75تا  51(، )51تا 25)

  گیرند.قرار می لذت فعالیت بدنیخوب و طبقة عالی از نظر میزان 
 

 پسر و دختر لذت فعالیت بدنی کودکانمقیاس نسخة فارسی بندی هنجاريابی و طبقه -1جدول 

 عامل جنسیت
انحراف ±میانگین

 استاندارد

 نقاط درصدی

 عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

63 01 13 11 33 

 75/4 56/4 25/4 81/3 25/3 11/4±59/1 لذت فعالیت بدنی پسران

 68/4 43/4 12/4 67/3 25/3 12/4±57/1 لذت فعالیت بدنی دختران
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 گیریث و نتیجهحب
لذت مقیاس نسخة فارسی  و زمانی درونی و پایاییعاملی  ةبررسی روایی سازمنظور بهپژوهش حاضر 

 ةیننمایی یا بیشبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با روش برآورد حداکثر درست، فعالیت بدنی

ایرانی صورت  کودکان ةدر جامع ایطبقه، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی دروناحتمال

همانند  ،لذت فعالیت بدنیمقیاس  نسخة فارسی گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل

با عنایت به  رو،ازاین و دکنحمایت می( 2119و همکاران ) مورعاملی مدل تکاز  ،نسخة اصلی آن

ست؛ برخوردار ا قبولیقابلاز برازندگی و تناسب  مدل تحلیل عاملی نسخة فارسی ،های مربوطشاخص

 91/1و  92/1ترتیب به یسیلو تاکر برازش شاخصای بنتلر و برازش مقایسه هایکه شاخصطوریبه

دو به نسبت مجذور کایو مقدار شاخص  15/1برابر با  ورد تقریبآمیانگین مجذور بر ةریش شاخصو 

 مناسبو برازندگی  عاملی ةروایی سازبرخورداری از دست آمد که نشانگر ه ب 97/2نیز  آزادی ةدرج

ها نیز بار عاملی گویه ةمقادیر استانداردشد ةاست. دربار فعالیت بدنی از مقیاس لذتنسخة فارسی 

متغیر  86/1تا  21/1ای از ( در دامنه2119و همکاران ) موردر پژوهش مقادیر که این  گفتتوان می

( 78/1تا  22/1حاضر ) پژوهشها در مقادیر استاندارد بار عاملی گویه ةکه در مقایسه با دامن اندهبود

لذت  سمقیا معناست که سؤالات در نسخة اصلیاین تفاوت به این  هستند. تریبزرگمقادیر نسبتًا 

فارسی )پژوهش حاضر( از پیشگویی و  ة( در مقایسه با نسخ2119و همکاران،  مور) فعالیت بدنی

زبان درک و احتمالاً کودکان انگلیسی اند.بودهبرخوردار کودکان  لذت فعالیت بدنیارتباط بیشتری با 

  اند.تهتری از جملات این ابزار داشتفسیر مناسب

 به ازای) است پسرو دختر  کودکان ةنمون فراوانحجم از استفاده  ،نقاط قوت پژوهش حاضریکی از 

 برازندگی و قابلیت تعمیم نتایج در جامعةساز افزایش این مهم زمینه کهطوریبه ؛نفر( 15/35 هر سؤال

 مقیاس ( که2119و همکاران ) مورپژوهش نتایج مطالعة حاضر با نتایج  .(32)د شوایرانی می کودکان

انگلیسی  ةاست. در نسخ راستاهم اند،داده ارائه هسال 12 از رکمترا برای کودکان  لذت فعالیت بدنی

ن . ایگونه تغییری در تعداد سؤالات رخ نداده استفارسی نیز هیچ ةدر نسخ کهسؤال وجود دارد  16

شامل  بعدیتک ةعنوان یک سازبه لذت فعالیت بدنیعاملی منطبق با این دیدگاه است که مدل تک

در  د.نشوسؤال در یک عامل واحد بارگذاری می 16 ةدر این مدل، هم .شودمحدودة کم تا زیاد می

دو به سبت مجذور کاینشاخص  شامل برازندگیهای شاخص( 2119و همکاران ) مورنسخة انگلیسی 

 لوییس تاکر برازش شاخص ،99/1با مقدار  ای بنتلرشاخص برازش مقایسه، 21/2 با مقدار آزادی ةدرج

که  دست آمده بوده ب 14/1 با مقدار ورد تقریبآمیانگین مجذور بر ةشاخص ریشو  99/1با مقدار 
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ه با نسخة در مقایس کودکان لذت فعالیت بدنیمقیاس نسخة انگلیسی بسیار مطلوب نشانگر برازش 

 های فرهنگی افراد از جوامعقبیل را به تفاوتهایی ازاینمحققان دلیل احتمالی تفاوت .استفارسی آن 

 .(31) اندشناختی نسبت دادههای روانهای مادری مختلف در درک و تفسیر متفاوت سازهو زبان

عاملی عنوان معیاری تکرا به ( مقیاس لذت فعالیت بدنی1991کارلو )کندزیرسکی و دیبراین، علاوه

و همکاران  رو مال ارائه دادند. سالانبزرگارزیابی لذت فعالیت بدنی  برایو دارای سؤالات چندگانه 

ن آن در عاملی بودبازبینی مقیاس لذت فعالیت بدنی به بررسی فرض تکبرای ( طی پژوهشی 2111)

 عاملی مقیاس لذت فعالیت بدنی حمایت کرد.و نتایج پژوهش آنها از مدل تک پرداختندبین نوجوانان 

( به بررسی روایی و پایایی مقیاس لذت از فعالیت بدنی در دختران و پسران 2113جکوک و همکاران )

ش در بخ ،برایند. علاوهکراز روایی سازة عاملی آن حمایت آلمانی پرداختند و تحلیل عاملی تأییدی 

ورد روایی گرفته در مبررسی صورت، انجام دادند (2113جکوک و همکاران ) ی کهدیگری از پژوهش

  .(36) ملاکی این ابزار، نشان داد که این ابزار از روایی مناسبی برخوردار است

( از برازش 2119، مور و همکاران)کودکان  یبدن یتلذت فعال یاسمق یسینسخة انگل با وجود اینکه

قیاس م مدل نسخة فارسی که گفتتوان می ،بوده استبرخوردار  فارسینسبت به نسخة ی ترمناسب

دل نسخة تأیید مو قبولی برخوردار بوده از برازش قابل نیز زبانلذت از فعالیت بدنی در کودکان فارسی

 ناشی از ترجمة مناسب و برگردان ،سؤالاتبدون تغییری در تعداد  ،لذت فعالیت بدنی فارسی مقیاس

 میزان لذت از فعالیت بدنیو ارزیابی  استهماهنگ اصطلاحات موجود بین دو زبان انگلیسی و فارسی 

به  اتسؤالموجب درک و تفسیر صحیحی از  لذت فعالیت بدنیایرانی با استفاده از مقیاس  کودکان

و  مورعاملی وکاست مدل تککمبیتأیید  ،همچنین .انگلیسی شده است شکل مشابهی با نسخة

 چشمگیردهندة قابلیت نشان ،های فرهنگیرغم تفاوتعلیزبان، فارسی ة( در جامع2119همکاران )

  در ارزیابی این سازه است. لذت فعالیت بدنیمقیاس 

 یان، از همسلذت فعالیت بدنیمقیاس  نتایج نشان داد که ،حاضر پژوهشدر بخش دیگری از  ،همچنین

 آن قبولکه از مقادیر قابل دست آمده ب 83/1زیرا آلفای کرونباخ  ؛ی مطلوبی برخوردار استدرون

مطالعة مور و همسانی درونی نتایج این بخش از پژوهش حاضر با نتایج  .(37) ( بالاتر است71/1)

مقیاس لذت فعالیت بدنی مور و لفای کرونباخ آضریب که طوری( همسو است؛ به2119همکاران )

 (2113جکوک و همکاران )حاضر دارد.  پژوهشنزدیکی با نتیجة  نسبتاًتطابق بود که  87/1همکاران 

بررسی ثبات درونی با استفاده از دند. کرگزارش  89/1نیز همسانی درونی نسخة آلمانی این ابزار را 

عه با عنوان یک مجموبه لذت فعالیت بدنی آلفای کرونباخ نشان داد که سؤالات نسخة فارسی مقیاس

 دلیل،نهمیبه اند؛مستقیم مفهوم یکسانی را سنجیده طورو به اندداشتههم پیوند مطلوبی 

  کردند.دهندگان مفهوم کلی یکسانی را از هریک از سؤالات دریافت میپاسخ
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اصل ح لذت فعالیت بدنیای مقیاس طبقه، ضریب همبستگی درونچهارشمارة بر اساس نتایج جدول 

( 75/1قبول )ر از مقدار قابلیشتدست آمد که به ب 81/1آزمون مجدد با دو هفته فاصله  ـاز آزمون 

در نسخة آلمانی این ابزار با استفاده از ضریب همبستگی نیز  (2113جکوک و همکاران )بود؛ 

دهندة پایایی زمانی یا آمده نشاندستهعدد بند. کردگزارش  76/1ی را مانپایایی ز ،ایطبقهدرون

 است.  لذت فعالیت بدنیقابلیت تکرار نتایج مطلوب مقیاس 

ی در انجام فعالیت بدن برایکننده یکی از عوامل مهم تعیینلذت فعالیت بدنی  اینکه با عنایت به

مدارس در توسعة استانداردهای  نقش مهمی که با توجه به از طرفی و است سالانبزرگکودکان و 

لزوم  ،(38)های مزمن کودکان بر عهده دارند آمادگی جسمانی و کاهش روند افزایش چاقی و بیماری

لذت فعالیت از وضعیت  های ورزشیمدارس و باشگاه در ن ورزشی کودکانامربیان و مسئول آگاهی

 ودکک لذت فعالیت بدنید تا با مقایسة نمرة شوآشکار می ،اساس یک ملاک استاندارد بر کودکبدنی 

قا یا و در جهت ارت نندشناخت پیدا ک وی لذت از فعالیت بدنیبه وضعیت فعلی  ،با جدول هنجاریابی

افزایش  برای ایهای مداخلهبرنامهریزی طرحبه مربیان ورزشی  ،د و در صورت لزومنحفظ آن بکوش

در ان را شرکت آن کودکان،بر  فعالیت بدنی مثبت علاوه بر اثرات تا همت بگمارند لذت فعالیت بدنی

 زیرا ؛دنکمین أت را سلامت افراد جامعه و کندتضمین نیز  سالیبزرگدورة طی ی نفعالیت بدجلسات 

نقش مهمی در سلامت جسم و روان افراد از قبیل بهبود کیفیت زندگی و  فعالیت بدنی و ورزش

ر و عضلانی به عملکرد بهت عضلانی و استقامتپذیری، قدرت با افزایش انعطاف .عملکرد جسمانی دارد

پذیری و نیز قدرت و استقامت انعطاف ،براینعلاوه ؛کندکمر و پشت کمک می ةکاهش دردهای ناحی

 ونوع دو عروقی، دیابت  ـ های قلبیشیوع بیماری ،در مدیریت وزن دارد اینقش کلیدیعضلات، 

  .(39)کند دهد و به حفظ سلامت عمومی شخص کمک میافسردگی را کاهش می

لیت عنوان ابزاری روا و پایا قاببه لذت فعالیت بدنیت که نسخة فارسی مقیاس گف تواندرنهایت میاما 

ر . همچنین این ابزارودبه کار  یانایر کودکان لذت فعالیت بدنیآن را دارد تا برای مطالعه و ارزیابی 

شناسان ورزشی در شناختی، زمینة مناسبی را برای روانر ابزارهای سنجش رواندیگهمراه با 

ود در ایران به وجکودکان  افزایش فعالیت بدنیمنظور های پژوهشی و کاربردی بیشتر، بهفعالیت

  آورد.می

 انتخاب کودکان از مدارس ،ش حاضرهای پژوهیکی از محدودیتدر کنار مزایایی که برشمرده شد، 

 ممکن استهای فرهنگی، قومیتی و اقتصادی احتمالاً تفاوت زیرا ؛یک شهر )شهر سمنان( بوده است

بر اساس این محدودیت رو، ازاین ؛ثرگذار باشدبدنی ا در میزان مشارکت کودکان در ورزش و فعالیت
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زار این اب ةسازة عاملی و دیگر انواع روایی ساز روایید شودرنهایت پیشنهاد می ،آمدهدستو نتایج به

بررسی روایی  تردید،بی د.آزموده شوصورت گسترده از نقاط مختلف کشور منتخب به ایدر نمونه

 با میزان فعالیت بدنی مقیاس لذت از فعالیت بدنی ازآمده دستهملاکی این ابزار و ارتباط نمرات ب

بررسی روایی سازة نسخة فارسی  ،براینمایان خواهد ساخت. علاوهکودکان، نتایج ارزشمندی را ن

  د.شومقیاس لذت از فعالیت بدنی در بین کودکان چاق و کودکان با محدودیت حرکتی، پیشنهاد می
 

 منابع
1. C. B Ebbeling, al e. Childhood obesity: publichealth crisis, common sense cure. 

Lancet. 2002; 360: 473–82. 

2. Organisation WH. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases Geneva, 

Switzerland: World Health Organisation; 2003. 

3. Remmers T, Sleddens E, Gubbels J, al e. Relationship between physical activity and 

the development of BMI in children. Med Sci Sports Exerc. 2014;46(1):177–84. 

4. Wankel L. The importance of enjoyment to adherence and psychological benefits 

from physical activity. Int J Sport Psychol. 1993;24:151–69. 

5. Brown W, Burton N, Rowan P. Updating the evidence on physical activity and health 

in women. Am J Prev Med 2007;33(5):404-11. 

6. Dobbins M, Corby KD, Robeson P, Husson H, Tirilis D. School-based physical 

activity programs for promoting physical activity and fitness in children and 

adolescents aged 6-18. Cochrane Database Syst Rev. 2009;1:CD007651. 

7. Biddle S, Gorely T, Stensel D. Health-enhancing physical activity and sedentary 

behaviour in children and teenagers. J Sports Sci. 2004;22:679–701. 

8. Kohl H, Hobbs K. Development of physical activity behavirs among children and 

adolescents. Pediatrics. 1998;101:549–54. 

9. DiLorenzo TM, Stucky-Ropp RC, Wal JSV, Gotham HJ. Determinants of exercise 

among children. II. A longitudinal analysis. Preventive Medicine. 1998;27(3):        

470–7. 

10. Gao Z, Zhang P, Podlog L. Examining elementary school children’s level of 

enjoyment of traditional tag games vs. interactive dance games. Psychol Health Med. 

2013;19(5):605-13. 

11. Hagger M, Chatzisarantis N, Champaign I. Intrinsic motivation and selfdetermination 

in exercise and sport. Human Kinetics. 2007. 

12. Remmers T, Sleddens EFC, Kremers SPJ, Thijs C. Moderators of the Relationship 

Between Physical Activity Enjoyment and Physical Activity in Children. Journal of 

Physical Activity and Health. 2015;12:1066 -73. 

13. Scanlan T, Stein G, Ravizza K. An in-depth study of former elite figure skaters: II. 

Sources of enjoyment. J Sport Exerc Psychol. 1998;11(1):65-83. 

14. Hales D. Factor validity ,invariance, and comparison of several measures of physical 

activity enjoyment. Georgia: The University of Georgia; 2005. 

15. Boddy L, Murphy M, Cunningham C, al e. Physical activity, cardiorespiratory fitness, 

and clustered cardiometabolic risk in 10- to 12 -year-old school children: the REACH 

Y6 study. Am J Hum Biol. 2014;26(4):446-51. 



 00                                                                                       اعتباريابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت ... 

 
 

16. Gao Z, Newton M, Carson R. Students’ motivation, physical activity levels, and 

health- related physical fitness in fitness class. Middle Grades Research Journal. 

2008; (4)3: 21-39. 

17. Frömel v, Formánková S, Sallis J. Physical activity and sport preferences of 10 to 14 

year old children: A 5 year prospective study. Acta Universitatis Palackianae 

Olomucensis Gymnica. 2002; 32(1):11–6. 

18. Coulter M, Woods C. An exploration of children’s perceptions and enjoyment of 

school-based physical activity and physical education. J Phys Act Health. 

2011;8(5):645-54. 

19. Gao Z, Zhang T, Stodden D. Children’s physical activity levels and psychological 

correlates in interactive dance versus aerobic dance. J Sport Health Sci. 

2013;2(3):146-51. 

20. Kendzierski D, DeCarlo KJ. Physical Activity Enjoyment Scale: Two validation 

studies. Journal of Sport & Exercise Psychology. 1991;13(1):50–64. 

21. Crocker PRE, Bouffard M, Gessaroli ME. Measuring enjoyment in youth sport 

settings: Aconfirmatory factor analysis of the Physical Activity Enjoyment Scale. 

Journal of Sport & Exercise. 1995;17(2):200-5. 

22. Marsh HW. Positive and negative global self-esteem: A substantively meaningful 

distinction or artifactors? Journal of Personality and Social Psychology. 

1996;70(4):810–9. 

23. Motl RW, R. K Dishman, Saunders R, Dowda M, Felton G, Pate RR. Measuring 

enjoyment of physical activity in adolescent girls. American Journal of Preventive 

Medicine. 2001; 21(2):110-7. 

24. Moore JB, Yin Z, Hanes J, Duda J, Gutin B, Barbeau P. Measuring Enjoyment of 

Physical Activity in Children: Validation of the Physical Activity Enjoyment Scale. 

Journal of Applied Sport Psychology. 2009; 21(1): 29-116. 

25. Civita MD ,D Regier, Alamgir AH, A. H Anis, FitzGerald MJ, Marra CA. Evaluating 

Health-Related Quality-of-Life Studies in Paediatric Populations: Some Conceptual, 

Methodological and Developmental Considerations andRecentApplications. 

PharmacoEconomics. 2005; 23(7):659-85. 

26. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related 

quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol. 

1993;46(12):1417-32. 

27. Hu L, & Bentler, P.M. Cut off Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure 

Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation 

Modelling, 6, 1-Cut off Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: 

Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modelling. 

1999;1-55:6. 

28. Schutz R, Gessaroli M. Use, misuse, and disuse of statistics in psychology research. 

Handbook of research on sport psychology. 1993:901-21. 

29. Terry PC, Lane AM, Fogarty GJ. Construct validity of the Profile of Mood States- 

Adolescents for use with adults. Psychology of Sport and Exercise. 2003; 4(2):       

125-39. 



 6031 زمستان ،03رفتار حرکتی شماره                                                                     05

30. Hashim HA, Zulkifli EZ, Yusof HA. Factorial validation of Malaysian adapted 

Brunel Mood Scale in an adolescent sample. Asian journal of sports medicine. 2010 

Dec 1;1(4):185. 

31. Zeidabadi R, Rezaie F, Motashareie E. Psychometric properties and normalization of 

Persian version of Ottawa Mental Skills Assessment Tools (OMSAT-3). Sport 

Psychology Review. 2014; 3(7): 63-82. (In Persian) 

32. Schutz R, Gessaroli M, Singer R. Use, misuse, and disuse of psychometrics in sport 

psychology research. Handbook of research on sport psychology. 1993:901-17. 

33. Kline P. Principles and practice of structural equation modelling. 1st ed. New York: 

The Guildford Press; 2005. 201.  

34. Meyers L S, Gamst G, Guarino A J. Applied multivariate research. 1st ed. Design and 

interpretation: Sage; 2006. 650. 

35. Kelloway EK. Using LISREL for structural equation modeling.A researcher guide 

.Thousand oaks, CA1998. 

36. Jekauc D, Voelkle M, Wagner MO, Mewes N, Woll A. Reliability, validity, and 

measurement invariance of the German version of the physical activity enjoyment 

scale. J Pediatr Psychol. 2013; 38(1):104-15. 

37. Nunnally JC. Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill; 1978. 

38. Eisenmann J. Insight into the causes of the recent secular trend in pediatric obesity: 

common sense does not always prevail for complex, multi-factorial phenotypes. Prev 

Med. 2006; 42(5): 329-35. 

39. Kriska A. Physical activity and the prevention of type 2 diabetes mellitus: how much 

for how long. SportsMed. 2000;29(3):147–51. 

 

 

 استناد به مقاله

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ینسخة فارس یابیاعتبارفاروجی فاطمه. اله، صدیقیمکبریان منصوره، کاشانی ولی

                        .17-36(: 31)9؛ 1396. رفتار حرکتی. زمستان در کودکان یبدن یتلذت فعال یاسمق

 mbj.2018.3095.1382/10.22089شناسه دیجیتال: 

  

 

 

 
 

Mokaberian. M, Kashani. V, Sedighifaroji. F. Validation of the 

Persian version of Physical Activity Enjoyment Scale in Children. 

Motor Behavior. Winter 2018; 9 (30): 17-36. (In Persian).               

Doi: 10.22089/mbj.2018.3095.1382 



 01                                                                                       اعتباريابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت ... 

 
 

 بسمه تعالی

 آموز عزیزدانش

گیرد. با مطالعة دقیق متن، به آموزان صورت میمنظور انجام مطالعة علمی بر روی دانشضمن تشکر از همکاری شما، این سؤالات به

شود، لذا چون نام شما درج نمی و سخ دهید و مطلع باشید که هیچ پاسخی صحیح و یا غلط نیستروی آن با علامت تیک پاهگزینة روب

  پاسخ محرمانه خواهد بود.

 رشتة ورزشی:               سن:                        پسر    جنسیت: دختر

  اید؟ مقام ورزشی که تاکنون کسب کرده
 

کاملاً 
 مخالفم

 مخالفم
نظری 
 ندارم

 موافقم
کاملاً 
 موافقم

 رديف متن سؤالات

 1 برم.دهم، از آن لذت میمن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می     

     
کنم دهم، احساس میورزش انجام میمن وقتی فعالیت بدنی و 

 .)معکوس شده( امکسل و خسته شده
2 

     
 دهم، آن را دوست ندارممن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 .(معکوس شده)
3 

     
دهم، در آن لذت و شادی من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 کنم.را پیدا می
4 

     
بخش دهم، همة آن لذتورزش انجام میمن وقتی فعالیت بدنی و 

 .(معکوس شده) نیست
5 

 6 .دهددهم، به من انرژی میمن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می     

     
 کنددهم، مرا ناراحت میمن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 .(معکوس شده)
7 

     
 خیلی دلپذیردهم، برایم من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 است.
8 

     
دهم، بدنم حس خوبی من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

  دارد.
9 

     
دهم، بعضی چیزها را خارج من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 آورم.دست میه ازفعالیت بدنی ب
11 

     
دهم، برایم خیلی پرهیجان من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 است.
11 

     
 امیددهم، مرا خیلی نامن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 .(معکوس شده) کندمی
12 

     
های دهم، همة فعالیتمن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 .(معکوس شده)ت بدنی مورد علاقة من نیس
13 

     
حس دهم، به من شدیداً من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 دهد.موفقیت می
14 

 15 دهم، حس خوبی دارم.من وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می     

     
کنم که دهم، احساس میمن وقتی فعالیت بدنی و ورزش انجام می

 .(معکوس شده) ه جای آن انجام دهمخواهم کار دیگری بمی
16 
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Abstract 

The enjoyment of physical activity is defined as a positive affective state, either 

cognitive or physiological, that involves feelings of pleasure and fun associated 

with the completion of or performance in physical activities. The purpose of this 

study was determining validity and reliability of the Persian version of Physical 

Activity Enjoyment Scale in Children. For this purpose, 564 children ranging in 

age from 10 to 12 years were chosen by random Cluster sampling and completed 

the Persian version of Physical Activity Enjoyment Scale. The method of the 

research was as follows: first, with use of translation-back translation methods, 

translate accuracy of Persian version of questionnaires were confirmed. 

Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for 

validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for 

internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient 

under test-retest method was used to study temporal reliability of items. The 

results showed that the Physical Activity Enjoyment Scale had acceptable fit 

index (RMSEA=0.05, CFI=0.92, NNFI=0.90), internal consistency (0.83), and 

temporal reliability (0.80), indicating good validity and reliability of the Persian 

version of Physical Activity Enjoyment Scale. Also, the results supported 1-

factor and 16-item structure of the initial of scale. Therefore, The Persian 

version of the Physical Activity Enjoyment Scale can be characterized as a valid 

and reliable tool to evaluate the Enjoyment of Physical Activity in Iranian 

Children. 
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