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 دانشگاه سمنان ،حرکتی فتارارشد ر. کارشناسی3و2
 

 28/04/1396تاریخ پذیرش:                 14/01/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده

، تمرینکردن رزشکاران پرورش اندام بعد از رهابین وتمرین فرایندی است که معموأل  وابستگی به

ی تعیین روایی و پایای ،پژوهش حاضرهدف  کند.و روانی وادار می جسمانیشخص را به تحمل عالئم 

 و پرورش اندام زن ورزشکار 196 ،منظورابستگی به پرورش اندام بود. بدیننسخة فارسی مقیاس و

اسمیت  اندام پرورش مقیاس وابستگی به نسخة فارسی و انتخاب شدندای خوشهطور تصادفی بهمرد 

فارسی  ترجمة نسخة درستیترجمه، باز -استفاده از روش ترجمهبا . را تکمیل کردند( 2004ل )او ه

 مبتنی بر مدل تأییدینامه از تحلیل عاملتعیین روایی سازة پرسش ، برایتأیید شد. سپس مقیاس

یل نتایج تحلدرونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. و برای تعیین همسانی  معادالت ساختاری

 ل،سؤا یک بعد از حذف اما ندارد؛ مطلوبیبرازش  سؤالی( )نُه عامل تأییدی نشان داد که مدل اول

شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد =  06/0) یهای برازندگشاخصز ا سؤال هشتبا دوم  مدل

و همسانی درونی  (ویسل -شاخص برازش تاکر=86/0 ؛ای بنتلرشاخص برازش مقایسه= 91/0 ،تقریب

 ،وابستگی خبرگی هایمقیاسخرده و برای 74/0نی برای کل مقیاس همسانی درو) قبولیقابل

 ،بنابراین است؛برخوردار  (73/0 و 70/0 ،80/0ب ترتیبه و وابستگی اجتماعی یوابستگی تمرین

یا روا و پا ریابزا عنوانبه اندام ابستگی به پرورشومقیاس یافتة تعدیلنسخة فارسی توان از می

  .گرفتبهره  ایرانیورزشکاران در اندام  پرورش وابستگی به و مطالعة ارزیابی برای

 

 همسانی درونی، اندام، اعتبار سازه : وابستگی به پرورشکلیدی گانواژ
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 مقدمه
اند که تمرینات بدنی باعث ایجاد منافع روانی و جسمانی مثبتی طور پیوسته نشان دادهبه هاپژوهش

حد تمرینات بدنی، اثرهای منفی جسمانی و ازای بیشسودمند، اجر . باوجود این اثرهای(1)شوند می

جلسات ورزشی و انجام تمرینات  پی خواهد داشت. طبق گزارش کادر پزشکی، افزایش تعدادروانی را در

های اخیر بررسی .(2)مفرط، منجر به مشکالت جسمانی و مراجعة افراد به مراکز درمانی شده است 

به تمرینات ورزشی  ،شوندقبیل الکل و تنباکو معتاد میطورکه مردم به موادی ازهمان اندنیز نشان داده

بدنی عمدتاً بر وابستگی به  منفی فعالیت . بیشتر پژوهشگران در بیان اثرهای(3)شوند نیز وابسته می

دلیل رفتار فراغت بهاوقات بدنی درتمایل به انجام فعالیت  ،اند؛ وابستگی به تمرینتمرین تمرکز کرده

گیری( و عوامل کناره صورت عالئم فیزیولوژیک )مثل تحمل واست که به نشدنیکنترلورزشی مفرط 

تمرین فرایندی  ابستگی بهو ،حقیقتدر .(4) شودگی( آشکار میشناختی )مثل اضطراب و افسردروان

تمرین، شخص را به تحمل عالئم کردن اندام بعد از رها بین ورزشکاران پرورشاست که معموأل در

رین در ای از عوامل شخصی و موقعیتی با بروز وابستگی به تمدسته کند.جسمانی و روانی وادار می

م اختالل خوردن، نفس پایین، عالئتوان به عزتمی جمله عوامل شخصیورزشکاران مرتبط هستند؛ از

زا، سطوح باالی رقابت و شرایط فشاردر توان به ورزش امل موقعیتی میسطح انگیزشی باال و از عو

ورزشکاران پرورش نشان دادند که در ( 6)و همکاران  1هال. (5)های اجتماعی پایین اشاره کرد حمایت

بیشتر ورزشکاران پرورش اندام شدن، مقدار وابستگی به تمرین در با افزایش تمایل برای عضالنی اندام

ورزشکاران وابستگی به تمرین بیشتری را نسبت به  ،تجربهبا ورزشکاران پرورش اندام ،براینعالوه .شد

 . (7) نشان دادندبرداران فاقد تجربه و وزنه پرورش اندام

 کندهایی را که خود فرد ارائه میدر تالش برای ارزیابی وابستگی به تمرین پژوهشگران سنجش

 بعدیچند بعدی وتک هایسنجش صورتها بهاند. این ابزارتوسعه داده، 2(گزارشیخود )معیارهای

سیاهة اعتیاد به »توان به های رفتاری مینامهرسشجمله پاز .وندشمیبندی طبقهی رفتارهای ورزش

فتاری گریفیت شدة اعتیاد رکه براساس نسخة اصالح (8) 3تی، سِزبو و گریفتری «فرم کوتاه -تمرین

ه تحلیل عاملی ( ب9خواجوی و کاووسی اصالنشاه ) ،اشاره کرد. در ایران ( طراحی شده است،1996)

نی و پایایی همسانی دروقبولی را برای به استخراج دو عامل شدند و مقادیر قابل موفق پرداختند و آن

 ضریب تأییدی، عاملی تحلیل از هاداده تحلیل برای ،پژوهش این در .زمانی آن گزارش کردند

 استخراج به تأییدی عاملی تحلیل نتایج کهطوریبه ؛شد استفاده کرونباخ آلفای و پیرسون همبستگی

                                                           
1. Hale, Roth, DeLong & Briggs  

2. Self-Report Measures 

3. Terry, Szabo & Griffiths 
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 و اهمیت» ترتیببه دو و یک عامل. کردند تبیین را واریانس درصد 58 که شد منجر عامل دو

 همبستگی ،مجدد آزمون. شدند نامیده «تمرین شناختیروان پیامدهای» و «تمرین نقش بودنبرجسته

 و 85/0 همبستگی ،ایطبقهدرون پایایی ،82/0 تا 80/0 همبستگی ،کرونباخ آلفای ،85/0 تا 72/0

( 10خواجوی و محرابیان )در مطالعة دیگری که  .ندداد نشان را 78/0 همبستگی ،کردندونیمه پایایی

بررسی « تجدیدنظرشده تمرین به وابستگی مقیاس» فارسی ترجمة پایایی و رواسازی، انجام دادند

ی تأییدی برای از تحلیل عامل ،نمونة مرد و زن صورت گرفت 305که با استفاده از  . در این مطالعهشد

پایایی زمانی و از ضریب آلفای کرونباخ برای از ضریب همبستگی پیرسون برای  بررسی روایی سازه،

به  سه بخش روایی سازة عاملی با توجهدر  شدهرنتایج مطالعة ذک بررسی پایایی درونی استفاده شد.

 .قبول ارزیابی شدونی و پایایی زمانی مناسب و قابلشاخص بنتلر، پایایی درشاخص رمزی و 

 یا (کردنورزش هایتعداد سال) سابقة ورزشیرفتاری وابستگی به تمرین برای ارزیابی  هایمقیاس

وابستگی به  از رفتاریهای سنجش این .(11، 12)د نشواستفاده میبدنی  فعالیت شدت مدت و ،تکرار

 مفرطورزش  شناختیخصوصیات روان ها در دستیابی بهآن زیرا، ؛کنندنمیی تمرین ارزیابی دقیق

وابستگی به  شناختیهای روانسازهبرای ارزیابی برخی از پژوهشگران  ،بنابراین ؛(13) مشکل دارند

ة ورزش نامپرسشتوان به نمونه میعنوانارائه دادند که بهبعدی از این ساختار های تکسنجش تمرین،

سؤالی،  20 نامةاین پرسش .(14) ( طراحی کردند1988) 2تامپسون وپاسمن اشاره کرد که  1اجباری

-سنجش کهییآنجااز .(4)سه عامل با عنوان تثبیت تمرین، تعداد جلسات تمرین و تعهد تمرین دارد 

 أ، اخیر(13)ناکام بودند  وابستگی به تمرینعالئم  و روانی ارزیابی فیزیولوژیک دربعدی های تک

 . (15) ارائه شدند 3به ورزشتعهد  بعدی مانند مقیاسچند معیارهای

 و مانند تحمل)کنند می ارزیابی را های مختلف وابستگی به تمرینبعدی جنبهچند هایسنجش

 برای بررسی وابستگی به تمرین ارچوب مفهومیهو فاقد چهستند  محورداده أعمدت، (گیریکناره

 (16) کردند 5وابستگی به تمرین ةنامپرسش و همکاران اقدام به طراحی 4اگدن ،بنابراین ؛(13) هستند

وابستگی به های مؤلفهبالینی های مالک براساسرا  به تمرین روانی وابستگی و فیزیولوژیکتا ابعاد 

تحلیل  .(17)د ناست، بسنجشده  فهرست که در راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی مواد

وابستگی به تمرین، همسانی درونی  عاملیسؤالی و هشت 29نامة ی پرسشسنجهای روانگیویژ

                                                           
1. Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ)  

2. Pasman & Thompson 

3. Commitment to Exercise Scale (CES) 

4. Ogden, Veale & Summers  

5. Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) 
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نامه اکتشافی این پرسشی تحلیل عامل و نتایج (18، 19)ها گزارش داد نامناسبی را برای برخی از عامل

را  1راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانیعامل مالک از هشت  عامل تنها سه نشان داد که

اقدام به طراحی و ساخت مقیاس  (20) 2سیمونزو  هاوسنبالس بنابراین، ؛(13) کنندارزیابی می

نامة وابستگی به تمرین، چهارچوب مفهومی آن نیز همانند پرسش که کردند 3وابستگی به تمرین

 .(17) است وابستگی به موادهای مؤلفهبالینی های مالک

کاران با سایر ورزشدر خصوصیات انگیزشی و روانی ورزشکاران پرورش اندام  زیادیهای تفاوت

 وابستگی به تمرین را برای شدهانجام هایپژوهش ،روازاین ؛(21، 22)های ورزشی وجود دارد رشته

وابستگی به تمرین  هایتعمیم داد و مقیاس ورزشکاران پرورش اندام توان بهنمی کاملطوربه

مناسب  ورزشکاران پرورش اندام ممکن است برای استفادة مختلف ورزشی هایرشته شده برایطراحی

مقیاس وابستگی و اقدام به طراحی  بنابراین، پژوهشگران درصدد رفع این مشکل برآمدند ؛(23) دننباش

تشخیصی براساس مالک  را سؤالینه مقیاساین  (26) 5و کالینز هیل ،اسمیتکردند.  4اندامبه پرورش

طی سخنرانی  که اندام ورزشکاران پرورشهای مکتوب از تجارب و برداشت اختالالت روانیراهنمای و 

 .(26)طراحی کردند، (24، 25) دست آمده بودهب اندام ورزشکاران پرورشگوی پژوهشگران با وو گفت

 عاملگیری از ورزش( و پزشکی )مانند کنارهزیست که شامل دو عاملرا وابستگی جسمی  این مقیاس

 به (26)اسمیت و همکاران  .کندارزیابی می ،اخل با زندگی اجتماعی و شغلی( استروانی )مانند تد

استخراج سه عامل شدند: موفق به و  پرداختند به پرورش انداممقیاس وابستگی  تحلیل عاملی اکتشافی

 پرورش اندام به محیط معاشرتی ورزشکاران پرورش اندامز نیاز وابستگی اجتماعی که بازتابی ا -1

های تناسب اندام به فعالیت اندام ورزشکاران پرورشبازتابی از وابستگی  که یوابستگی تمرین -2است؛ 

 ؛تمرینی استهای بیشمال کنترل در برنامهوابستگی خبرگی )مدیریتی( بازتابی از نیاز به اع -3است؛ 

اسمیت و ؛ بنابراین، است انجام نشده اندام مقیاس وابستگی به پرورشتحلیل عامل تأییدی برای  اما

مقیاس وابستگی به پرورش و  اقدام به تحلیل عامل تأییدی کردند یمستقل در پژوهش (23) 6لاه

به سنجش وابستگی  مقیاس اولین ابزار برایاین  .یید کردندتأمقیاس خرده سهسؤال و  نهرا با  اندام

 درونی از همسانیاندام  مقیاس وابستگی به پرورشهای عامل .است اندام ورزشکاران پرورشدر تمرین 

وابستگی و  یتمرین وابستگی اجتماعی، وابستگیضریب آلفای کرونباخ برای ) برخوردار بودند مطلوبی

مقیاس وابستگی به  هایعامل ،براینعالوه .(23) (بوده است 93/0و  92/0، 92/0ترتیب به خبرگی

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

2. Symons & Hausenblas  

3. Exercise Dependence Scale (EDS) 

4. Bodybuilding Dependence Scale (BDS) 

5. Smith, Hale & Collins  

6. Smith & Hale 
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 ،دیگرعبارت. بهانددادهنشان  1سیاهة بدشکلی عضالت هایبا عاملداری امعن همبستگی اندام پرورش

  .(23) دارد سیاهة بدشکلی عضالت قبولی بازمان قابلروایی هم اندام مقیاس وابستگی به پرورش

اما  اند؛ردهکبررسی  را اندامپرورش به اصلی مقیاس وابستگی ةروایی و پایایی نسخ (23)هال و اسمیت

مرین نامة وابستگی به ت)نسخة فارسی پرسش نامه تاکنون در کشورپرسش اینسازة عاملی روایی 

است  آمده دستبه قبالً آن روایی که پژوهشی ابزار یک از اینکه برایبررسی نشده است.  سازی(بدن

 زبان به خود اصلی زبان از ابزار این باید ،بتوان استفاده کرد است شده استفاده دیگر درکشورهایو 

 جدید ابزار یک تولید ،همچنین شود. سازگار کشور این فرهنگ و زبان با و یابد تغییر موردنظر کشور

 ریغیرضرو امری است، دردسترس خوب کیفیت دارای و هدف همان با ابزاری کهوقتی قیمتگران و

آزمون ن آرسی ثبات درونی سازی ابزار، برهای مهم در استانداردکیکی دیگر از مال. رسدمی نظربه

 هاؤال، یکی دیگر از اهداف پژوهشگران بررسی همسانی درونی سحاضر پژوهشدر  است؛ بنابراین،

ه ب مقیاس وابستگی پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی ،نتیجهدر است؛

 مقیاس رسیآیا ترجمة فادرصدد پاسخ به این سؤال هستند که  پژوهشگرانو  انجام گرفت اندامپرورش

 است یا خیر؟ ایرانی از روایی سازه و پایایی مناسبی برخوردارورزشکاران  اندام پرورشبه وابستگی 
 

 پژوهش روش
 ،میانند که ازاینشهر تهران بود اندامپرورش ورزشکاران زن و مردتمامی جامعة آماری پژوهش حاضر 

که  اندپیشنهاد کرده(27) 2بنتلر و چو صورت تصادفی انتخاب شدند.زن( به 87مرد و  140نفر ) 196

خوب ارزیابی  نمونة 15، درنظرگرفتن بین(برای هر متغیر مستقل )پیش در تحلیل رگرسیون چندگانه

رفتن گعاد با رگرسیون مشابهت دارد؛ بنابراین، درنظرمعادالت ساختاری در برخی ابیابی مدلشود. می

، همچنین .(27) شودقبول ارزیابی مینمونة قابلبینی، حداقل تعداد نمونه برای هر متغیر پیش 15

 ؛با انتخاب تعداد نمونه وجود داردصورت حدس در رابطه چندین توصیه به(، 28اساس نظر کالین )بر

و  کنندهای خیلی کوچک توصیه میمورد را کم و برای مدل 100کمتر از  ةکه انتخاب نمونطوریبه

اما در  کنند؛هایی که خیلی پیچیده نباشند، توصیه میرا متوسط و در مدل 200 تا 100تعداد نمونة 

ها متناسب نفر انتخاب شود، این تعداد بزرگ و برای عمدة مدل 200 مواردی که تعداد نمونه بیش از

نیاز مورد ةنفر( فراتر از نمون 7/21ازای هر سؤال )بهپژوهش حاضر  ةنمون .ارزیابی شده است

ض های مفروبه افزایش احتمال برازش مدلتحلیل عاملی است؛ بنابراین،  یهاپژوهششده در پیشنهاد

                                                           
1. Muscle Dysmorphia Inventory  

2. Bentler & Chou 
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مقیاس وابستگی به استفاده در این پژوهش مورد ابزار. (28) خواهد شدمنجر نتیجه روایی سازه و در

به تحلیل عامل تأییدی  (23) لاسمیت و هاارائه کردند. ( 26)اسمیت و همکاران که  است اندامپرورش

وابستگی خبرگی، وابستگی اجتماعی مقیاس خردهسه  سؤالی با داشتننهنامة این پرسش. آن پرداختند

برای هر سؤال طیف لیکرت  ،در این مقیاس. سنجدرا می اندام پرورش وابستگی به، یتمرین و وابستگی

را  هفتتا  یکترتیب نمرة موافق درنظر گرفته شده است که بهارزشی از کامالً مخالف تا کامالً هفت

 نسخة ترجمة صحت بررسی برای بازترجمه روش از ،حاضر پژوهش در دهد.به خود اختصاص می

 پژوهش نمتخصصا از تن سه کهطوریبه ؛است شده استفاده اندامپرورش به وابستگی مقیاس فارسی

 سه موارد، و اصطالحات سازییکسان از پس و کردند فارسی به انگلیسی نسخة ترجمة به اقدام حاضر

 متن درنهایت که کردند انگلیسی به فارسی متن ترجمة به اقدام انگلیسی زبان حوزة نمتخصصا از تن

 برای وشد  اصالح فارسی نسخة ،درنهایت. شد داده مطابقت انگلیسی نسخة با وشد  تدوین واحد

 توزیع مقیاس فارسی نسخة( مقدماتی مطالعة) کوچک نمونة یک در ورزشکاران تفسیر و درک بررسی

. شد تدوین نهایی نسخة و شد اصالح تاحدامکان ورزشکاران توسط شدهمطرح مواردشد.  آوریجمع و

ماندن اطالعات مستخرج اطمینان داده دهندگان درمورد محرمانه باقیکه به پاسخشایان ذکر است 

های مرکزی و پراکندگی شاخص از آمار توصیفی برای محاسبة ،. در پژوهش حاضر(29-30) شد

 یک پژوهشگران کهیزمان ،یمعادالت ساختار نانظر متخصص مطابق ،استفاده شد. در آمار استنباطی

 یتأیید یعامل یلتحل یداول با ةمورداستفاده در مرحل یدارند، روش آمار یاراختمدل مفروض را در

 و یبررس یبرا یبر مدل معادالت ساختار یمبتن 1تأییدی عاملی تحلیل روش از اکتشافی.باشد و نه 

نامه تأیید روایی سازه )عاملی( پرسش ،دیگرعبارتو به اندام مقیاس وابستگی به پرورشهای عامل تأیید

طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. نامه ازهمسانی )ثبات( درونی پرسش. (28)استفاده شد 

اجرا شد. برای  پژوهشهای روی تمامی آزمودنیها نامهتحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی پرسش

 استفاده شد. 8/8لیزرل و  اس.پی.اس.اسافزار شده، از دو نرمرذکانجام محاسبات آماری 
 

 نتایج
کنندگان برحسب اد شرکتقبیل نسبت و تعدها ازشناختی آزمودنی، ابتدا ویژگی جمعیتدر این بخش

یی سازه و ، دربارة رواو در ادامه استها در جدول شمارة یک ارائه شده آن یجنسیت و میانگین سن

 .شودبحث می همسانی درونی

 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis  
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 هاشناختی آزمودنیهای جمعیتویژگی -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین سن درصد تعداد جنسیت

 8 52/27 3/39 77 زن

 76/7 53/26 7/60 119 مرد
 

را  اندام پرورشنامة وابستگی به پرسش ورزشکار 196 ،دهدیک نشان میشمارة که جدول طورهمان

در  کننده بوده است.نان شرکتبیشتر از زکننده میان تعداد مردان شرکتتکمیل کردند که ازاین

ملی، اعبررسی روایی سازة  دل مفروض، در مرحلة نخست برایبه وجود یک م ، با توجهپژوهش حاضر

 یدی ارائه شدهی تأیملآمده از تحلیل عادستهنتایج بدر ادامه، . از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد

 است.

 
 دل اولیة تخمین استاندارد مقیاس وابستگی به پرورش اندامم -1شکل 
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ازش برهای گزارش شاخص یابی معادالت ساختاری براین حوزة مدلتوافق یکسانی بین متخصصا

کیفیت تناسب مدل ارائه  تری ازها برآورد مناسبیک از این شاخصمدل وجود ندارد و اینکه کدام

از سه یا چهار شاخص گزارش ترکیبی  ،های موجوداساس توصیه؛ بنابراین، بر، وجود نداردکنندمی

 اند؛های متفاوتی ارائه کردهبرشهای برازندگی متخصصان برای شاخص .(31، 32) شودمی

 1/0با  شاخص ریشة میانگین مجذورات تقریب )رمزی( برابرقبول برای نقطة برش قابل ،مثالعنوانبه

 سیبرازش تاکر لو هایشاخص نقطة برش مناسب برای .(33)یا کمتر است  05/0 های عالیدر مدلو 

صفر و یک معموالً دامنة آن بین خواهد بود که  85/0برابر با  (TLI) 1 بونت -بنتلر یهنجار ریغ ای

. این (34) ر باشد، ناشی از تناسب بهتر مدل خواهد بودتکه هرچقدر این میزان به یک نزدیک است

  .(32) کندمینیز صدق ( CFI) 2یاسهیشاخص برازش مقامقادیر برای شاخص 

 دهد کهنشان می (یکشکل شمارة ) پرورش اندام وابستگی به ساییدی مقیأنتایج تحلیل عاملی ت

است.  72/1با  نیز برابر( df/2x) درجات آزادی مجذور کای بهنسبتو مقدار  05/0مقدار رمزی باالتر از 

 ش تعداد نمونه بسیار حساس استافزای هب (df/2x)مجذور کای به درجات آزادینسبت  مقدار شاخص

؛ بنابراین، برای بررسی (35) گیردتأثیر قرار می ن تحتآپژوهش مقدار  ةو با افزایش تعداد نمون

 آورده شده است: ر جدول شمارة دوهای برازش نیز توجه کرد که دبه شاخص معناداربودن مدل باید
                      

 )مدل اولیه( های برازندگی مدل مقیاس وابستگی به پرورش اندامشاخص -2 جدول

 های برازش شاخص  شدهمقادیر مشاهده

47/41 2x دومجذور کای 

24 Df آزادی درجة 

01/0 P داریسطح معنا 

72/1 /df 2x آزادی رجةدو به دنسبت مجذور کای 

81/0 TLI/NNFI  ونتب -برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلرشاخص 

87/0 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

88/0 IFI شاخص برازش افزایشی 

06/0 RMSEA ورد تقریبشاخص ریشة میانگین مجذور برآ 

 

 بونت -بنتلر یهنجار ریغ ای سیبرازش تاکر لو ،شودشمارة دو مشاهده می جدولکه در طورهمان

(TLI) یاسهیشاخص برازش مقاو  است 85/0 کمتر از (CFI)  شاخص تناسب فزایندهو (IFI) نیز 

                                                           
1. Tucker-Lewis Index 

2. Comparative Fit Index  
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 ،برازش و درنتیجه پرورش اندام به گیری وابستگیدهد مدل اندازهکه نشان می هستند 90/0کمتر از 

تنها بار تر مدل نشان داد که سؤال شش نهبررسی دقیق ،اینبرعالوه لی ندارد.وقبلروایی سازة قاب

که  ( است96/1قبول )از مقدار قابل این سؤال نیز کمتربلکه مقدار تی  ،دارد 30/0عاملی کمتر از 

سؤال  ،بنابراین است؛ اجتماعی(وابستگی ) اشاین سؤال با عامل مربوطه دهندة معنادارنبودننشان

 مقیاسخرده هایسؤالشدن از کاندیدای حذف ،08/0 برابر با و مقدار تی 02/0برابر با  با بار عاملی شش

 (.اجتماعی شد )جدول شمارة سه وابستگی
 

 اخص تی و بارهای عاملی مدل مقیاس وابستگی به پرورش اندامش -3 جدول

 ردیف هامتن سؤال شاخص تی بار عاملی

82/1 23/5 
که سرماخوردگی هنگامیدهم حتی خود ادامه می وزنة من به تمرینات

  یا آنفوالنزا دارم.
1 

93/0 44/4 
دیدگی که آسیبحتی هنگامیدهم خود ادامه می وزنة من به تمرینات

 دارم.
2 

04/1 03/5 
ی هرچند احساس خوبی برا ؛ام را انجام خواهم دادوزنه تمرینمن 

  .کردن نداشته باشمتمرین
3 

69/0 84/3 
ه احساس گنابدهم،  دست از ای خود راجلسه تمرین وزنه یک من اگر

 کنم.می
4 

60/0 09/3 
احساس  بدهم، دست از ای خود راجلسه تمرین وزنه یک من اگر

 .ام کوچک شده استعضله کنممی
5 

02/0 08/0 
زمان زیاد برای  دادناختصاصخاطر خانواده/ دوستانم از من به

 .کنندشکایت می وزنهتمرینات 
6 

 7 سبک زندگی مرا تغییر داده است. پرورش اندام 98/4 87/0

61/0 24/3 
ام تنظیم ام را براساس تمرینات وزنههای دیگر زندگیمن فعالیت

 کنم. می
8 

 9 .همیشه در اولویت قرار داد ،در مقایسه با شغلم تمرینات وزنه 65/5 22/1
 

ورت صدوباره  تحلیل عامل تأییدی وابستگی اجتماعی،مقیاس خردهاز  ششبنابراین با حذف سؤال 

 های برازش آمده است.گرفت که در جدول شمارة چهار، شاخص
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 پس از حذف سؤال شش های برازندگی مدل مقیاس وابستگی به پرورش اندامشاخص -4 جدول

 های برازش شاخص  مقادیر مشاهده شده

93/26 2x دومجذور کای 

17 Df آزادی درجة 

05/0 P داریاسطح معن 

58/1 /df 2x آزادی دو به درجةنسبت مجذور کای 

86/0 TLI/NNFI بونت -شاخص برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلر 

91/0 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

92/0 IFI شاخص برازش افزایشی 

05/0 RMSEA ورد تقریبشاخص ریشه میانگین مجذور برآ 

 

 ای سیتاکر لوشاخص  ،ششپس از حذف سؤال  ،شودمشاهده می طورکه در جدول شمارة چهارهمان

شاخص برازش و  (34) است یقبولمقدار قابل که شد 86/0 برابر با (TLIبونت ) -بنتلر یهنجار ریغ

دهندة برازش شد که نشان 90/0نیز باالتر از ( IFI)فزاینده شاخص تناسب و  (CFI) یاسهیمقا

مقیاس وابستگی ( شمارة دو)شکل نتایج تحلیل عامل تأییدی مدل دوم  .خوب مدل استقبول و قابل

ری نسبت به مدل برازندگی باالت مدل دوم از که دادنشان  ششپس از حذف سؤال  به پرورش اندام

مقدار تی  بیانگر این است کهتی نیز مقادیر تخمین پارامتر و مقادیر مشاهدة  و اول برخوردار است

 (P<0.05)ر حاکی از وجود رابطة معنادا این امر است.( 96/1قبول )ها باالتر از مقدار قابلتمامی سؤال

گویی قادر به پیش ها، تمامی سؤالدیگرعبارتهای مربوط است. بهمقیاسخردهبا  هاین سؤالب

 .های خود هستندعامل
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 ندام( تخمین استاندارد مقیاس وابستگی به پرورش اششبا حذف سؤال مدل دوم ) -2شکل                
 

واجوی دید که خزمان، از نسخة فارسی مقیاس وابستگی به تمرین، ویرایش جبررسی روایی هم برای

جود ارتباط ، استفاده شد و نتایج وسنجی تأیید کرده بودندروانهای لحاظ ویژگی( به10و همکاران )

بعد از  ،نهایتدر نشان داد. (r=0.327) ا استفاده از ضریب همبستگی پیرسونرا ب (P<0.028)معنادار 

 ایاز ضریب آلف مقیاس وابستگی به پرورش اندامارزیابی همسانی درونی  برای ،ششحذف سؤال 

 . ()جدول شمارة پنج کرونباخ استفاده شد
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 هایمقیاسخردهنتایج ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی  -5 جدول

 مقیاس وابستگی به پرورش اندام

 ضریب آلفا هاتعداد سؤال  هامقیاسخرده

 80/0 2 خبرگی وابستگی

 70/0 3 یوابستگی تمرین

 73/0 3 وابستگی اجتماعی

 74/0 8 انداممقیاس وابستگی به پرورش 
 

 به وابستگی مقیاسکل برای شود، همسانی درونی می مشاهده شمارة پنجکه در جدول طورهمان

گی و وابست یوابستگی تمرین خبرگی، هایمقیاسخرده و برای 74/0 ،سؤال هشتبا  پرورش اندام

نامه رسشهمسانی درونی این پ ،بنابراین ؛دست آمدهب 73/0و  70/0 ،80/0 ترتیباجتماعی نیز به

 قرار دارد. قبول و خوبیلقابحد در

کاران زن و نفر از ورزش 30ای، طبقهبا استفاده از ضریب همبستگی درون برای بررسی پایایی زمانی،

تایج نشان نروز تکمیل کردند و  14 تا 7سازی را با فاصلة فارسی مقیاس وابستگی به بدنمرد نسخة 

، رة کلنموابستگی خبرگی، وابستگی تمرینی، وابستگی اجتماعی و  هایزمانی عاملداد که پایایی 

مقیاس  که حاکی از ثبات زمانی مناسب نسخة فارسی است 953/0و  857/0، 943/0، 974/0ترتیب به

 .ازی استسوابستگی به بدن
 

 گیریبحث و نتیجه
 لیتحل از استفاده با ،مقیاس وابستگی به پرورش اندام ییایپا و سازه ییروا یبررس برای حاضر پژوهش

پرورش  ورزشکاران ةجامع در احتمال ةنیشیب ای یینمادرست حداکثر برآورد روش با یتأیید یعامل

 اندام مقیاس وابستگی به پرورش مدل که داد نشان یتأیید یعامل لیتحل جینتا. انجام شد یرانیا اندام

و  81/0( TLIبونت ) -بنتلر یهنجار ریغ ای سیتاکر لوشاخص  ندارد؛ زیرا، یخوب تناسب و برازندگی

کمتر  88/0 و 87/0ترتیب ز بهنی (IFI)فزایندهشاخص تناسب و ( CFI) یاسهیبرازش مقا یهاشاخص

برای سؤال تر با استفاده از آزمون تی نشان داد که دقیق . بررسی( هستند90/0قبول )از مالک قابل

قبول آن مقادیر قابل تر ازایین( پ08/0) ( و شاخص تی02/0) شدة بار عاملیمقدار استاندارد ،شش

گویی ایرانی قادر به پیش پرورش اندام این سؤال در جامعة ورزشکاران ،دیگرعبارتاست. به

وابستگی اجتماعی حذف مقیاس خردهاز  ششسؤال  ؛ بنابراین،وابستگی اجتماعی نیستمقیاس خرده

 سؤال انجام شد. هشتبا  مقیاس وابستگی به پرورش اندامتحلیل عامل تأییدی مدل  دوبارهو  شد

تاکر مقادیر  ه با مدل اول برخوردار بود؛ زیرا،نتایج نشان داد که مدل دوم از برازش بهتری در مقایس
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( CFI) یاسهیشاخص برازش مقا شاخص، 86/0به  81/0 از( TLIبونت ) -بنتلر یهنجار ریغ ای سیلو

و مقدار  یافت ارتقا 92/0به  0 /88از  نیز( IFI)فزاینده شاخص تناسب شاخص و  91/0 به 87/0از 

 یباً خوب هستند؛قبول و تقرکه همگی در محدودة قابلکاهش یافت  05/0به  06/0نیز از  رمزی

از برازندگی خوبی برخوردار است. این بخش از  مقیاس وابستگی به پرورش انداممدل دوم  ،بنابراین

مقیاس وابستگی به سنجی ه روانکه ب (26ال )و ه اسمیتپژوهش  نتایج پژوهش حاضر با نتایج

ال ؤس نهبا  مقیاس وابستگی به پرورش اندامپرداختند، متفاوت است. نسخة انگلیسی  پرورش اندام

دار بین های پژوهش حاضر، وجود ارتباط معنا. یکی از یافتهی تأیید شدتأییدتوسط تحلیل عامل 

سازی وابستگی به بدنشدة وابستگی به تمرین و مقیاس فارسی نمرات نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظر

وابستگی  که این دو مقیاس، در سنجش پژوهش، دلیل این مورد این استاست که با توجه به پیشینة 

و مفهوم مشترکی را ارزیابی  معناداری دارای ارزیابی همسانی هستندشکل ورزشکاران به تمرین، به

 .کنندمی

 رونباخک یآلفا بیضرا از ،پرورش انداممقیاس وابستگی به  همسانی درونی یبررس برای ادامه در

سؤال  بعد از حذف شدهترجمه اسیمق که داد نشان حاضر پژوهش یدرون ییایپا جینتا .شد استفاده

 و اسیمق کل در کرونباخ یآلفا بیضر کهیطوربه ؛است برخوردار یقبولقابل یدرون یهمسان از شش

، 80/0 ،74/0ترتیب به ،وابستگی اجتماعیو  تمرینیوابستگی ، وابستگی خبرگی هایاسیمقخرده در

 از بخش نیا جینتا. بود نامهپرسشخوب  یدرون یهمسان دهندةنشان که آمد دستبه 73/0 و 70/0

 در که (26) اسمیت و هال مقیاس وابستگی به پرورش اندام کرونباخ یآلفا بیضر جینتا با پژوهش

 در همچنین، و 92/0، وابستگی تمرینیمقیاس خرده در و 93/0 ،وابستگی خبرگیمقیاس خرده

 توانیم را آن یاحتمال لیدل که دارد یاندک تفاوت ،بود آمده دستبه 92/0 ،ییخودگرامقیاس خرده

 . دانست هاهیگو به نسبت زبانیفارس دهندگانپاسخ متفاوت ریتفاس و درک

بین  ششسؤال درک  و تفسیردر  که نشان داد مقیاس وابستگی به پرورش اندامتحلیل عامل تأییدی 

نسخة  پژوهش حاضر بنابراین، زبان تفاوت وجود دارد؛زبان و انگلیسیفارسی ورزشکاران پرورش اندام

، مربیان و پژوهشگران اختیاردر را مقیاس وابستگی به پرورش اندامسؤالی( شدة )هشتفارسی تعدیل

رورش پ به هایی که وابستگیبا توجه به آسیب ،حقیقت. دردهدشناسان ورزشی ایرانی قرار میروان

خانوادگی،  که بر زندگی ایشناختی ورزشکاران دارد و تاًثیر منفیزیستی جسمانی و روانبر به اندام

 به بستگیتشخیص و درمان واکه به  یمناسب ارد، نیاز به ابزارگذماعی و شغلی آنان میروابط اجت

یی را ایاروا و پ پژوهش حاضر ابزار ،روکند؛ ازایناهمیت شایانی پیدا می ،کمک کند پرورش اندام

 .دهدشناسان ورزشی قرار میاختیار مربیان و رواندر
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 مقیاس وابستگی به بدنسازی

 ورزشکار گرامی

ؤاالت، به هر یک وابستگی شما به تمرینات رشتة بدنسازی طراحی و تدوین شده است، خواهشمند است ضمن مطالعة دقیق س سؤاالت زیر در رابطه با

 کنیم.از آنها صادقانه پاسخ دهید. بخاطر داشته باشید هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد. از همکاری شما قلباً تشکر می

 کسب شده:ورزشی باالترین مقام    سابقة ورزشی:              مرد سن:        جنسیت: زن

 دهم.حتی اگرسرماخوردگی و تب هم داشته باشم به تمرین بدنسازی خود ادامه می. 1

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 
 دیده باشم باز تمرین بدنسازی خود را ادامه می دهم. وقتی که آسیب. 2

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 

 کنم.حتی اگر احساس خوبی نسبت به تمرین نداشته باشم، برنامه تمرین بدنسازیم را کم نمی .3

7 6 5 4 3 2 1 

 مخالفم کامأل نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 کنم کوتاهی کردم(.کنم)احساس میهای بدنسازیم را از دست بدهم احساس گناهکار بودن میاگریک تمرین از تمرین. 4

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 
 شود.دچار گرفتگی میهای بدنم کنم ماهیچهاگریک جلسه تمرین بدنسازیم را از دست بدهم من احساس می. 5

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 

 اند(.کنم ناراضی هستند)در برخی موارد شاکی شدهانواده و دوستانم بخاطر مدت زمانی زیادی که برای بدنسازی صرف می. خ6

7 6 5 4 3 2 1 

 مخالفمکامأل  نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 

 بدنسازی سبک زندگیم را کامأل تغییرداده است.. 7

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 

 ام.های روزانة دیگرم را در حواشی برنامة بدنسازیم جای دادهمن برنامه. 8

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 

ا در برنامه روزانه اجرا کنم، رمن تمایل دارم در رقابت بین تمرین بدنسازی و کارم، همیشه تمرینم اول باشد)در شرایطی که مجبورم کار و تمرین . 9

 تمرین بدنسازی الویت دارد(.

7 6 5 4 3 2 1 

 کامأل مخالفم نه موافقم و نه مخالفم کامأل موافقم

 با تشکر از همکاری شما
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Abstract 
Exercise dependence, a process in which a person feels compelled to exercise 

and suffers physical and psychological symptoms when exercise is withdrawn, 

appears to be commonplace among bodybuilders. The purpose of this study was 

determining the validity and reliability of the Persian version of the 

bodybuilding dependence. In this regard 196 male and female bodybuilders 

selected by random cluster sampling and then completed the questionnaire. This 

scale at the first, with use of translation-back translation methods, face validity 

and translate accuracy of the Persian version of the questionnaire was confirmed. 

Then Confirmatory factor analysis (CFA) based on structural equations was used 

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

used for validation of internal consistency of the questionnaire. The results for 

Confirmatory factor analysis showed that the first model bodybuilding 

dependence scale was not supported the favorable fit. But after eliminating the 

one question, the second model with 8 questions, had an acceptable fit index 

(Root Mean Square Error of Approximation=0.06, Comparative fit index=0.91, 

Tucker Lewis index=0.86) and internal consistency (Internal consistency for 

whole of scale 0.74 and subscales mastery dependence, training dependence and 

social dependence were equal to, 0.80, 0.70 and 0.73 respectively). Therefore, 

The Persian version of the modified bodybuilding dependence scale can be 

characterized as a valid and reliable tool to evaluate and study the bodybuilding 

dependence of Iranian athletes will benefit. 
 
 

Keywords: Bodybuilding Dependence, Construct Validity, Internal 

Consistency 
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