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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین روايی و پايايی نسخة فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی
فعالیت جسمانی کودکان بود .بدينمنظور 911 ،کودک ورزشکار ( 691پسر و  611دختر) نسخة فارسی مقیاس
لذت ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان را تکمیل نمودند .نتايج با استفاده از آمار
توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأيیدی ،آلفای کرونباخ و ضريب
همبستگی درونطبقهای) مورد بررسی قرار گرفت .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی حاکی از آن است که میزان
شاخص نیکويی برازش و نیکويی برازش تطبیقی بالاتر از ( )1/31میباشد که در اين پرسشنامه هر چهار عامل
تأيید شده است .علاوهبراين ،نتايج ضريب آلفای کرونباخ و ضريب همبستگی درونطبقهای نشان میدهد که
مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان دارای ثبات پاسخ درونی ()ɑ<0.75
و زمانی ( )ɑ<0.80مناسبی است؛ بنابراين ،نسخة فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی
فعالیت جسمانی کودکان از روايی و پايايی قابلقبولی در کودکان ورزشکار ايرانی برخوردار است.
واژگان کليدی :لذت ،خودکارآمدی ،حمايت اجتماعی ،روايی سازه ،همسانی دورنی
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مقدمه
ورزش برای کودکان ،نوجوانان و جوانان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ تاجاییکه در سالهای
اخیر سعی بر آن بوده است که به برنامههای ورزشی در محیطهای آموزشی نگاه ویژهای شود؛ زیرا،
ورزش نهتنها فواید جسمانی را با خود بههمراه میآورد ،بلکه میتواند فواید روانشناختی بسیاری را
برای دانشآموزان به ارمغان آورد .با کمک تعلیم و تربیت در مدارس میتوان به رشد ابعاد جسمانی،
عقلانی ،اجتماعی ،عاطفی و اخلاقی دست یافت؛ بنابراین ،ورزش و تربیتبدنی بهواسطۀ ارائۀ
آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم آن در دورۀ حساس ابتدایی و دیگر مقاطع تحصیلی ضرورت و
اهمیت خاصی دارد .عادات نامطلوب شیوۀ زندگی کودکان و نوجوانان ،بهویژه کمتحرکی علاوهبراینکه
تهدیدی برای سلامتی این گروه آسیبپذیر تلقی میشود ،کشور را نیز درمعرض خطر اپیدمی
بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی ـ عروقی ،دیابت ،پوکی استخوان ،اختلالات روانشناختی
و حتی برخی بدخیمیها قرار میدهد ( .)2،1تشویق کودکان به ورزش و فعالیتهای فیزیکی مفرح
علاوهبرآنکه با مقاومت در کودك مواجه نمیشود ،باعث ترویج فرهنگ صحیح زیستن و شیوۀ زندگی
سالم میگردد .ارتقای سبک زندگی فعال در کودکان برای ایجاد عادت به انجام فعالیت جسمانی مهم
بوده و میتواند در بزرگسالی پیگیری شود و در کاهش خطر ابتلا به بیماریهای مزمن سودمند باشد.
1
ارتباط مثبت بین لذت و تغییر رفتار در مدل توسعۀ فعالیت بدنی جوانان در "نظریۀ خودمختاری
( ")SDTتأکید شده است .این مدل نظری طرحی کلی است که بیان میکند اگر کودکان از شرکت
در فعالیتهای بدنی خاص (بهعنوانمثال انگیزۀ درونی) لذت ببرند ،به احتمال زیاد تصمیم به ادامه و
حفظ مشارکت در آن فعالیت را اتخاذ میکنند .نظریۀ "ارتقای فعالیت بدنی جوانان ")YPAP( 2و
نظریۀ خودمختاری برای توضیح ارتباط بین لذت و تسهیل تغییر رفتار توسط تعدادی از مطالعات
مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج آنها ارتباط بین لذت و حضور و مشارکت در ورزش و
فعالیتهای جسمانی را نشان داده است .مطالعات دیگر نیز ارتباط بین لذت و فعالیت بدنی از جمله
حق تعیین سرنوشت (خودمختاری) ،تسلط مهارت حرکتی ،جهتگیری کار ،خودکارآمدی ،تعیین
هدف و شایستگی دركشده را به رسمیت شناختهاند .منافع و موانع دركشده نسبت به فعالیت بدنی
منظم ،دو مورد از عوامل شناختی مثبت و منفی هستند که میتوانند موجب انجام و یا عدم انجام
فعالیت بدنی منظم گردند ( .)3موانع دركشده در ارتباط با فعالیت بدنی در میان جمعیتهای متعدد
مورد بررسی قرار گرفتهاند (9ـ .)4شایانذکر است که این موانع میتواند درونفردی (که ویژگیهای
فردی از قبیل وجود نگرش منفی نسبت به فعالیت بدنی را منعکس میکنند) ( )11و یا موانع بین
1. Self Determination Theory
2. Youth Physical Activity Promotion Model
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فردی و اجتماعی (نظیر کمبود حمایت اطرافیان و یا عدم ارائۀ پیشنهاد فعالیتهای ورزشی در اوقات
فراغت از سوی مؤسسات اجتماعی) باشد ( .)4دراینراستا ،نیشیدا و همکاران ( )2113نشان دادند که
نبود حمایت اجتماعی نظیر نداشتن همسر ورزشکار و یا عدم حمایت و ترغیب فرد توسط افراد خانواده
در ارتباط با انجام فعالیت فیزیکی منظم منجر به کاهش این فعالیت میشود ( .)11مطالعات گوناگون
بیانگر این امر میباشند که اعتمادبهنفس افراد و خودکارآمدی آنها از جمله متغیرهایی هستند که
باعث تقویت فعالیت فیزیکی منظم میگردد .دراینزمینه ،پژوهشی توسط فالی و همکاران ()2112
در ارتباط با  76نوجوان بین سنین  11تا  13سال در کشور کانادا انجام گرفت و در آن میزان انرژی
مصرفی این افراد طی یک هفته از طریق مانیتوری که به دست آنها بسته شده بود ،اندازهگیری
گردید  .نتایج نشان داد نوجوانانی که دارای خودکارآمدی بیشتری بودند ،بهطور معناداری انرژی
بیشتری را در پی فعالیت فیزیکی مصرف کرده بودند ( .)12خودکارآمدی بهطور مستقیم از طریق
انتظار کارآمدی در اجرای تکلیف موجب افزایش انگیزه برای تغییر رفتار به سمت سلامتی میشود
( .)13بانــدورا خودکارآمدی را بهعنوان عقیده به تواناییهای فرد در ســازماندهی و اجرای یکســری
اعمال موردنیاز برای رســیدن به یک هدف تعریــف میکند ( .)14حمایت اجتماعی مفهومی
چندبعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است؛ برایمثال ،میتوان آن را بـهعنـوان
یـک منبع فراهمشده توسط دیگران برای مقابله با استرس و یا یک جایگزین برای محدودیت منابع
تعریف نمود ( .)11برخی از پژوهشگران حمایت اجتمـاعی را میزان برخورداری از محبت ،همراهی،
مراقبت ،احترام ،توجه و کمک دریافتشده توسط فرد از سوی افراد یا گروههای دیگر نظیر اعضای
خانواده ،دوستان و سایر افراد دارای اهمیت تعریـف کردهاند ( .)17لذت ،حالت هوشیاری یا احساسی
است که بهوسیلۀ خشنودی یـا پیشبینی آنچه که از نظر ما خوب یا مطلوب است ،بهوجود میآید
( .)16وینگون )2113( 1لذتجویی را بهعنوان شیوهای از زندگی که لذت نقش مهمی را در آن بازی
میکند ،بهکار میبرد .افراد لذتطلب و لذتخواه ،اشخـاصی هـستند کـه دیـدگاه مثبتـی نسبت به
لذت دارند و در هر زمان و مکانی که امکان آن وجود داشته باشد ،دست به رفتـارهای لذتطلبــانه
مـیزننـد.
نسخۀ اصلی ابزار ارزیابی لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان نخستینبار
توسط لیانگ 2و همکاران ( )2114در کشور چین ارائه گردید و پس از توسعۀ آن بهشکل یک
پرسشنامۀ واحد که چهار خردهمقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی (دوستان و خانواده) را
1.Veengoven
2. Liang

677

رفتار حرکتی شماره  ،72بهار 6931

در خود میگنجاند ،منتشر گشت .این پرسشنامه دارای  21گویه است که سهم خردهمقیاس لذت
هفت گویه ،خردهمقیاس خودکارآمدی هشت گویه و خردهمقیاس حمایت اجتماعی  11گویه میباشد.
نمونۀ اولیه شامل  263کودك چینی ( 134دختر و  139پسر) کلاس سه تا شش از دو مدرسۀ دولتی
ابتدایی هنگکنگ انتخاب گردید .سپس 24 ،کودك ( 33دختر و  11پسر) کلاس چهار تا شش از
یک مدرسۀ مشابه سوم مورد مصاحبه قرار گرفتند تا بررسی بیشتری جهت تعیین روایی عاملی آن
انجام گیرد .لازمبهذکر است که مطالعات پایایی خودکارآمدی ( )12و مقیاس لذتبردن ( )19که در
ایالات متحده در ارتباط با دختران نوجوان انجام گرفت ،از یکبعدیبودن این مقیاس انگلیسی
پشتیبانی میکند .نتیجۀ تحلیل عاملی تأییدی از نظر آماری نتایج قابلقبول و شاخصهای برازندگی
مطلوبی را نشان داد .علاوهبراین ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درونطبقهای بهترتیب
حاکی از آن بود که پرسشنامۀ لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی (دوستان و خانواده) دارای
ثبات درونی و زمانی مناسبی میباشد.
ازآنجاییکه در کشور ما کودکان سهم بهسزایی در آیندۀ کشور دارند ،توسعۀ ابزاری که بتواند اثر
فعالیت جسمانی آنها را بر سه بعد لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی مورد واکاوی قرار دهد و
نقش این عوامل را در توسعۀ ورزش و سلامت کودکان جامعۀ ایرانی شناسایی کند ،بسیار مفید خواهد
بود .علاوهبراین ،اگرچه روایی و پایایی نسخۀ اصلی مقیاس ارزیابی لذت ،خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی فعالیت جسمانی توسط طراحان این پرسشنامه بررسی شده است ()21؛ اما روایی سازه و
پایایی این پرسشنامه تاکنون در کشور مورد بررسی قرار نگرفته است .ازسویدیگر ،ترجمه و برگردان
واژههای اصلی به زبان دیگر و احتمال تغییر لفظ و نیز امکان کاهش یا عدم اعتبار فرهنگی موردنیاز
برخی از خردهمقیاسها در جامعۀ جدید ،بررسی مجدد ویژگیهای روانسنجی ابزار را ایجاب مینماید.
علاوهبراین ،صرفا ترجمه و روایی صوری و محتوایی یک پرسشنامه کافی نبوده و پیشرفت علوم و
حساسیت زمینۀ روانشناسی ورزشی بر ضرورت تعیین روایی سازۀ یک پرسشنامه مطابق با جامعۀ
هدف و بهعبارتدیگر ،جامعهای که نسخۀ اصلی پرسشنامه به آن زبان ترجمه و برگردان میشود،
تأکید میکند ()21؛ بنابراین ،تأیید روایی سازۀ پرسشنامه که به روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی
بر مدلیابی معادلات ساختاری انجام میشود ،ضروری مینماید .همچنین ،تعیین پایایی یکی دیگر از
ملزومات و پیشفرضهای مهم روانسنجی میباشد که بهنوعی با دقت در تکرار پاسخها و نتیجۀ
آزمون در شرایط و زمانهای مختلف ارتباط دارد و لازم است که با تغییر جامعه ،بار دیگر پایایی زمانی
و ثبات درونی آزمونها بررسی گردد؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی
نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی و پاسخگویی به این
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سؤال که آیا ترجمۀ فارسی مقیاس مذکور در بین کودکان جامعۀ ایرانی از روایی و پایایی مناسبی
برخوردار است یا خیر ،صورت گرفت؟
روش پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کودکان دختر و پسر  2تا  12سالۀ شهرستان نکا بود .با
توجه به اینکه نمونۀ موردنیاز در مطالعات تحلیل عاملی  1تا  11آزمودنی بهازای هر گویۀ پرسشنامه
پیشنهاد شده است ( ،)22،23در پژوهش حاضر برای انجام تحلیل عاملی تأییدی 311 ،کودك  2تا
 12سال بهشکل هدفمند انتخاب شدند؛ درنتیجه ،نمونۀ پژوهش حاضر (بهازای هر گویه  12نفر) فراتر
از نمونۀ موردنیاز پیشنهادشده (بهازای هر گویه  11نفر) در مطالعات تحلیل عاملی بود که منجر به
افزایش احتمال برازش مدلهای مفروض و درنتیجه ،روایی سازه خواهد گردید.
ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت
جسمانی بود .مقیاس خودکارآمدی فعالیت جسمانی توسط ساندرس و پت ( )2116با استفاده از
هشت گویه ارائه گردید .شایانذکر است که پیش از این متل و همکاران ( )2111روایی و پایایی این
ابزار را تأیید کردهاند .این مقیاس دارای شیوۀ نمرهگذاری پنج ارزشی لیکرت بوده و در طیفی از کاملا
موافقم (پنج) تا کاملا مخالفم (یک) تعریف شده است .کمترین نمره در این مؤلفه ،هشت و بالاترین
نمره  41خواهد بود .ابزار دیگری که در این پژوهش بهلحاظ ویژگیهای روانسنجی مورد ارزیابی قرار
گرفته است ،مقیاس لذت فعالیت جسمانی میباشد .این مقیاس دارای هفت گویه است که از نسخۀ
 17گویهای متل و همکاران ( )2111استخراج شده است ( .)24،19این هفت گویه بهصورت جملات
منفی بیان شده و شیوۀ نمرهگذاری آن بهصورت پنج ارزشی لیکرت و در طیفی از کاملا مخالفم (پنج)
تا کاملا موافقم (یک) تعریف شده است .کمترین نمره در این مؤلفه ،هفت و بالاترین نمره  31خواهد
بود .لازمبهذکر است که در بخش دیگری از پژوهش ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس
حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفت .این ابزار دارای  11گویه است که میبایست
یکبار در تعامل با دوستان و بار دیگر در تعامل با خانواده تکمیل گردد .شیوۀ نمرهگذاری آن بهصورت
پنج ارزشی لیکرت و در طیفی از کاملا موافقم (پنج) تا کاملا مخالفم (یک) تعریف شده است .کمترین
نمره در این مؤلفه  11و بالاترین نمره  11خواهد بود.
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بهمنظور اجراییکردن پژوهش حاضر ابتدا طی مکاتباتی با گروه پژوهشی لوآ( )2114( 1سازندۀ مقیاس
لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان) زمینۀ تهیه ،اجازه و اجرای
پژوهش فراهم گردید .درادامه و با استفاده از روش بازترجمه ،روایی صوری و صحت ترجمۀ نسخۀ
فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان توسط سه
متخصص و مترجم مورد تأیید قرار گرفت .روش بازترجمه بدینشکل بود که ابتدا پرسشنامه توسط
سه نفر از متخصصان روانشناسی ورزش ترجمه گردید و سپس ،ترجمۀ فارسی توسط سه متخصص
آموزش زبان انگلیسی به انگلیسی برگردان شد .درنهایت ،از طریق مقایسۀ دو متن انگلیسی (متن
اصلی و متن بهدستآمده از ترجمۀ فارسی به انگلیسی) ،اصلاحات لازم انجام گرفت و فرم نهایی نسخۀ
فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی تهیه گردید ( .)21پس از
تأیید صحت ترجمه ،نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی
در کودکان در جامعهای کوچک ( 31نفر) از کودکان  2تا  12سال توزیع و تکمیل گشت و اصلاحات
جزئی در آن لحاظ گردید (مطالعۀ مقدماتی) .در مرحلۀ بعد ،مجوزهای لازم بهمنظور توزیع
پرسشنامهها از مسئولان مربوطه اخذ گشت و پرسشنامهها میان نمونههای آماری توزیع گردید،
تکمیل گشته و جمعآوری شد .لازمبهذکر است که پرسشنامهها پس از تکمیل و جمعآوری توسط
متخصص آمار دستهبندی گردید و با استفاده از روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
روشهای آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی و استنباطی بود .از آمار توصیفی
برای محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد .همچنین ،روش تحلیل عاملی تأییدی
مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بهمنظور تأیید خردهمقیاسهای پرسشنامهها و بهعبارتدیگر ،تأیید
روایی سازۀ پرسشنامهها بهکار رفت .همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی زمانی (ثبات پاسخ) گویهها بهوسیلۀ ضریب همبستگی درونطبقهای در روش آزمون
مجدد با دو هفته فاصله و با  31کودك محاسبه گردید .علاوهبراین ،از آزمون تحلیل واریانس یکمتغیره
بهمنظور بررسی روایی افتراقی استفاده شد .جهت انجام محاسبات آماری مذکور دو نرمافزار
اس.پی.اس.اس 21 2و لیزرل 2.2 3بهکار گرفته شد.

1. Luau
)2. Statistical Package for Social Science (SPSS
3. LISREL
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نتایج
ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها بیانگر آن است که از تعداد کل افراد ( 311آزمودنی)171 ،
نفر دختر و  131نفر پسر میباشند .همچنین ،نسبت شرکتکنندگان سنین  12سال نسبت به سنین
دیگر دارای بیشترین سهم میباشد .برایناساس ،سهم نسبی کودکان مشارکتکننده در سنین نه،
 ،11هشت و  11سال بهترتیب  14/33 ،12/33 ،21/77و  6/77درصد میباشد .شایانذکر است که
در تمامی عاملهای مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان،
دختران نمرات بالاتری را کسب نمودهاند و عامل لذت نسبت به دو عامل خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی ،نمرۀ میانگین بالاتری را در هر دو سطح (دختر و پسر) بهخود اختصاص داده است.
علاوهبراین ،در بررسی بین سطوح سنی هشت تا  12سال ،عامل لذت نسبت به دو عامل خودکارآمدی
و حمایت اجتماعی ،ارزش میانگین بالاتری را نشان میدهد .دو عامل خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
دوستان و حمایت اجتماعی خانواده نیز بهترتیب دومین ،سومین و چهارمین عامل از نظر ارزش نمرۀ
میانگین بودهاند .درادامه و بهمنظور بررسی روایی سازه (عاملی) از روش مدل معادلات ساختاری و
تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .در ابتدا غیرارزشی و ضدفرهنگی نبودن گویههای پرسشنامه و
نیز قرابت معنایی نزدیک گویهها با جامعۀ کودکان ایرانی بررسی شد .در ادامه پس از طی مراحل
مقدماتی؛ یعنی ترجمه ـ بازترجمه و تأیید روایی صوری توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی و
متخصص روانشناسی ورزش با انجام اصلاحات لازم ،در جهت بررسی و تأیید روایی سازۀ پرسشنامه
در جامعۀ کودکان ایرانی اقدام شد .در این راستا از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات
ساختاری برای تأیید خردهمقیاسهای این ابزار استفاده شد.
در پژوهش حاضر از بین شاخصهای مطلق برازندگی از شاخصهای نسبت خیدو به درجۀ آزادی،
شاخص نیکویی برازش و شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب و از بین شاخصهای برازندگی
تطبیقی یا مقایسهای از شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت و شاخص برازندگی تطبیقی استفاده
گردید .نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ اول عامل لذت در کودکان که در شکل شمارۀ یک مشاهده میشود،
بیانگر آن است که مدل اندازهگیری لذت فعالیت جسمانی در کودکان از برازش مطلوبی برخوردار بوده
و شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری دارای مقادیر قابلقبولی است که بیانگر مناسب و معقولبودن
مدل است (جدول شمارۀ یک).
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شکل 6ـ مدل تخمین استاندارد مقیاس لذت فعالیت جسمانی در کودکان
جدول 6ـ مقادير شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس لذت فعالیت جسمانی در کودکان
شاخصهای برازش
مجذور کایدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری
نسبت مجذور کایدو به درجۀ آزادی
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش غیرهنجاری بنتلر ـ بونت
شاخص برازش مقایسهای بنتلر
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب

اختصار

x2
Df
P

x 2⁄
DF

GFI
NNFI
CFI
RMSEA

مقادير مشاهدهشده
32/97
11
1/1112
3/29
1/96
1/92
1/97
1/12

براساس جدول شمارۀ یک ،تمامی شاخصهای برازش بالاتر از ( )1/21بوده و شاخص ریشۀ میانگین
مجذور برآورد تقریب نیز معادل ( )1/12میباشد که نشاندهندۀ برازندگی و تناسب مطلوب مدل است
( .)26،27همچنین ،نتایج تحلیل عاملی خودکارآمدی در کودکان (شکل شمارۀ دو) بیانگر آن است
که مدل اندازهگیری خودکارآمدی فعالیت جسمانی در کودکان از برازش مطلوبی برخوردار بوده و

672

ويژگیهای روانسنجی نسخة فارسی ...

شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری دارای مقادیر قابلقبولی میباشد که بیانگر مناسب و
معقولبودن مدل است (جدول شمارۀ دو).

شکل 7ـ مدل تخمین استاندارد مقیاس خودکارآمدی فعالیت جسمانی در کودکان
جدول 7ـ مقادير شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس خودکارآمدی فعالیت جسمانی در
کودکان
شاخصهای برازش
مجذور کایدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری
نسبت مجذور کایدو به درجۀ آزادی
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش غیرهنجاری بنتلر ـ بونت
شاخص برازش مقایسهای بنتلر
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب

اختصار
2

x
df
P

𝑥 2⁄
𝐹𝐷

GFI
NNFI
CFI
RMSEA

مقادير مشاهدهشده
29/79
21
1/16
1/42
1/92
1/92
1/92
1/14
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با توجه به جدول شمارۀ دو ،تمامی شاخصهای برازش بالاتر از ( )1/21بوده و شاخص ریشۀ میانگین
مجذور برآورد تقریب معادل ( )1/14میباشد که نشاندهندۀ برازندگی و تناسب درست مدل است.
علاوهبراین ،نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ اول عامل حمایت اجتماعی (دوستان) در کودکان در شکل
شمارۀ سه مشاهده میشود که حاکی از آن است که مدل اندازهگیری حمایت اجتماعی (دوستان)
فعالیت جسمانی در کودکان از برازش مطلوبی برخوردار بوده و شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری
دارای مقادیر قابلقبولی میباشد که بیانگر مناسب و معقولبودن مدل است (جدول شمارۀ سه).

شکل 9ـ مدل تخمین استاندارد مقیاس حمايت اجتماعی (دوستان) فعالیت جسمانی در کودکان

673

ويژگیهای روانسنجی نسخة فارسی ...

جدول 9ـ مقادير شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس حمايت اجتماعی (دوستان) فعالیت
جسمانی در کودکان
شاخصهای برازش
مجذور کایدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری
نسبت مجذور کایدو به درجۀ آزادی
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش غیرهنجاری بنتلر ـ بونت
شاخص برازش مقایسهای بنتلر
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب

اختصار
2

x
df
P
𝑥 2⁄
𝐹𝐷

GFI
NNFI
CFI
RMSEA

مقادير مشاهدهشده
72/11
31
1/12
1/62
1/97
1/96
1/92
1/11

همانطورکه در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای برازش بالاتر از ( )1/21بوده و
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب برابر با ( )1/11میباشد که نشاندهندۀ برازندگی و تناسب
درست مدل است .نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ اول عامل حمایت اجتماعی (خانواده) در کودکان نیز که
در شکل شمارۀ چهار مشاهده میشود ،بیانگر آن است که مدل اندازهگیری حمایت اجتماعی (خانواده)
فعالیت جسمانی در کودکان از برازش مطلوبی برخوردار بوده و شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری
دارای مقادیر قابلقبولی میباشد که حاکی از مناسب و معقولبودن مدل است (جدول شمارۀ چهار).
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شکل 1ـ مدل تخمین استاندارد مقیاس حمايت اجتماعی (خانواده) فعالیت جسمانی در کودکان
جدول 1ـ مقادير شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس حمايت اجتماعی (خانواده) فعالیت
جسمانی در کودکان
اختصار

مقادير مشاهدهشده

شاخصهای برازش
مجذور کایدو

x2

19/21

درجۀ آزادی
سطح معناداری

df
P

31
1/17

نسبت مجذور کایدو به درجۀ آزادی
شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش غیرهنجاری بنتلر ـ بونت
شاخص برازش مقایسهای بنتلر
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب

𝑥 2⁄
𝐹𝐷

1/79

GFI

1/97

NNFI
CFI
RMSEA

1/96
1/92
1/14
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همانطورکه در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای برازش بالاتر از ( )1/21بوده
و شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب معادل ( )1/14میباشد که نشاندهندۀ برازندگی و
تناسب درست مدل است .ذکر این نکته ضرورت دارد که بهمنظور آزمون معناداری از شاخص آماری
تی که ضریب مسیر بین متغیرهای مشاهدهشده (گویهها) و عاملهای مربوط در مدل را نشان میدهد،
استفاده گردید.
مقادیر تی بالاتر از دو بهلحاظ آماری معنادار تعریف شدهاند .شایانتوجه است که در هر چهار عامل،
کلیۀ اعداد و پارامترهای شاخص تی بالاتر از دو و معنادار بودهاند؛ بهطوریکه تمامی متغیرهای
مشاهدهشده (گویهها) قادر به پیشگویی عاملهای خود میباشند.
درادامه و بهمنظور بررسی ثبات درونی بین گویههای هر عامل از روش همسانی درونی استفاده گردید.
جدول 1ـ نتايج ضريب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی عاملهای مقیاس لذت ،خودکارآمدی و
حمايت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان
عامل

تعداد گويهها

ضريب آلفای کرونباخ

لذت
خودکارآمدی

6
2
11
11
21

67/4
61/3
21/3
62/4
29/9

حمایت اجتماعی
مقیاس کلی

دوستان
خانواده

همانطور که در جدول شمارۀ پنج مشاهده میشود ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی
درونی خردهمقیاسهای پرسشنامۀ لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در
کودکان ارائه شده است که براساس آن ،همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) کل پرسشنامه 29/9
درصد بوده و همسانی درونی خردهمقیاسهای آن همگی در حد مطلوب و قابلقبولی قرار دارد
()α<0.7؛ بنابراین ،پرسشنامۀ لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان و
خردهمقیاسهای آن از ثبات درونی مطلوب و قابلقبولی برخوردار میباشد .لازمبهذکر است که بهمنظور
بررسی همسانی زمانی عاملهای پرسشنامه از آزمون مجدد با دو هفته فاصله استفاده گردید.
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جدول 1ـ نتايج ضريب همبستگی درونطبقهای برای تعیین همسانی زمانی عامل مقیاس لذت،
خودکارآمدی و حمايت اجتماعی (دوستان و خانواده) فعالیت جسمانی در کودکان
تعداد گويهها

عامل
لذت
خودکارآمدی
حمایت اجتماعی
مقیاس کلی

دوستان
خانواده

6
2
11
11
21

ضريب آلفای کرونباخ
1/29
1/22
1/91
1/93
1/22

فاصلة اطمینان 31درصد
1/91 – 1/62
1/91 – 1/73
1/91 – 1/21
1/97 – 1/27
1/94 – 1/64

مطابق با نتایج جدول شمارۀ شش ،مقادیر ضریب همبستگی درونگروهی مقیاس لذت ،خودکارآمدی
و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان حاصل از آزمون ـ آزمون مجدد با دو هفته فاصله در
هر چهار عامل نشاندهندۀ قابلقبول و مناسببودن پایایی زمانی یا تکرارپذیری پرسشنامۀ لذت،
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان است .مقیاس کلی پرسشنامۀ لذت،
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان نیز با با ضریب آلفای  22درصد ،پایایی
زمانی قابلقبولی را نشان میدهد.
یکی دیگر از روشهای بررسی روایی سازۀ مقیاسها و پرسشنامههای روانشناختی ،استفاده از روایی
افتراقی میباشد .بهمنظور بررسی قابلیت تمیز و تشخیص تفاوت بین گروهها (اثر جنسیت) از تحلیل
واریانس چندمتغیره استفاده شده است.
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جدول 2ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه ( )MANOVAاثر جنسیت جهت مقايسة کودکان دختر و
پسر در چهار عامل مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمايت اجتماعی (خانواده و دوستان)
متغیر
لذت

خودکارآمدی

دوستان

خانواده

شاخصها

مجموع مجذورات

بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل

11/99
112/63
129/62
11/11
164/12
121/79
1/919
193/963
199/932
4/714
212/691
216/397

درجة آزادی
1
292
299
1
292
299
1
292
299
1
292
299

میانگین
11/99
1/392
11/11
1/121
1/919
1/711
4/714
1/721

F
26/19

19/79

9/111

7/677

Sig
1/111

1/111

1/113

1/111

همانطور که در جدول شمارۀ هفت مشاهده میشود ،اثر اصلی جنسیت در دو عامل لذت و
خودکارآمدی با ( ،)P=0.001عامل حمایت اجتماعی دوستان با ( )P=0.003و عامل حمایت اجتماعی
خانواده با ( )P=0.010دارای ارزش پی معناداری ( )P<0.05هستند که نشاندهندۀ تفاوت معنادار
عامل جنسیت در دو گروه دختر و پسر است .با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه ،تفاوت
معناداری بین مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان ایرانی در
دو جنس دختر و پسر و در کودکان  2تا  12سال مشاهده میشود؛ بدینمعناکه دختران درمقایسه با
پسران دارای مقادیر میانگین بالاتری هستند.
بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی سازۀ عاملی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقیاس
لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان دارای برازندگی و تناسب مطلوبی
میباشد؛ زیرا ،مقدار شاخصهای  CFIو  NNFIدر هر چهار عامل بالاتر از ( )1/91بوده (بالاتر از ملاك
مطلوب ( ))1/21و شاخص  RMSEAنیز در دامنهای از ( )1/14تا (( )1/12کمتر از حد نقطۀ برش
ملاك ( ))1/12و در محدودۀ قابلقبول قرار دارند و این امر نشان میدهد که مدل اندازهگیری نسخۀ
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فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان دارای برازندگی
مطلوب و روایی سازۀ عاملی مناسبی میباشد .این بخش از نتایج پژوهش با یافتههای لیانگ و همکاران
( )2114که به طراحی و روانسنجی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی
کودکان پرداختند ،همراستا میباشد (مقدار شاخصهای شاخص برازندگی تطبیقی و شاخص نرمنشدۀ
برازندگی در هر چهار عامل بالاتر از ( )1/91بوده و شاخص ریشۀ میانگین مجذورات تقریب کمتر از
( )1/12میباشد).
بخش دیگر نتایج تحلیل عاملی تأییدی درزمینۀ بررسی روایی سازۀ مقیاس لذت ،خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان نشان داد که در مدل اندازهگیری مقیاس لذت،
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان ،تمامی گویهها دارای ارتباط معناداری با
عاملهای موردنظر خود میباشند .نتایج آزمون تحلیل عاملی هر چهار عامل نیز حاکی از آن بود که
تمامی گویهها از قدرت پیشگویی مناسب عاملهای خود برخوردار میباشند .علاوهبراین ،یافتههای
حاصل از همسانی درونی لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان با استفاده
از ضریب آلفایکرونباخ (جدول شمارۀ نه) نشاندهندۀ مطلوببودن همسانی یا ثبات درونی مدل
ذکرشده در بالا بود .بهطورکلی و با عنایت به اینکه در نسخۀ انگلیسی چهار عامل وجود داشته و در
نسخۀ فارسی نیز هیچگونه تغییری در تعداد سؤالات هریک از عاملها رخ نداده است؛ ازاینرو ،این
مدل چهارعاملی با دیدگاه نظریۀ خودمختاری منطبق میباشد .نظریۀ ارتقای فعالیت بدنی جوانان و
نظریۀ خودمختاری برای توضیح ارتباط بین لذت و تسهیل تغییر رفتار توسط تعدادی از مطالعات
استفاده شده است و آنها ارتباط بین لذت ،حضور و مشارکت در ورزش و فعالیتهای جسمانی را
شناسایی کردهاند .مطالعات دیگر نیز ارتباط بین لذت و فعالیت بدنی از جمله حق تعیین سرنوشت
(خودمختاری) ،تسلط مهارت حرکتی ،جهتگیری کار ،خودکارآمدی ،تعیین هدف و شایستگی
دركشده را به رسمیت شناختهاند؛ بنابراین ،میتوان چنین اظهار داشت که مدل استخراجشده از
نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی با مبانی نظری این
حوزه همراستا بوده است؛ بنابراین ،تأیید مدل نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی فعالیت جسمانی بدون تغییری در تعداد سؤالات ناشی از ترجمۀ مناسب و برگردان هماهنگ
اصطلاحات موجود بین دو زبان انگلیسی و فارسی بوده و ارزیابی لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
از فعالیت جسمانی دانشآموزان ورزشکار و غیرورزشکار ایرانی با استفاده از نسخۀ فارسی مقیاس لذت،
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی موجب درك و تفسیر صحیحی از سؤالات بهشکل
مشابهی با نسخۀ انگلیسی شده است .همچنین ،تأیید بیکموکاست مدل چندعاملی لیانگ و همکاران
( )2114در جامعۀ فارسیزبان نشاندهندۀ قابلیت بالای مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی

ويژگیهای روانسنجی نسخة فارسی ...

691

فعالیت جسمانی در ارزیابی این سازه علیرغم تفاوتهای فرهنگی میباشد .در این بخش ،ضریب
آلفایکرونباخ در هر عامل در دامنهای از ( )1/61تا ( )1/21قرار داشت و برای کل پرسشنامه نیز
معادل ( )1/29بود که بیانگر آن است که تمامی مقادیر از میزان قابلقبول ( )α< 1/61بیشتر میباشند.
نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای لیانگ و همکاران ( )2114همراستا است .ضرایب آلفایکرونباخ
مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان در پژوهش لیانگ و همکاران
( )2114در عامل لذت معادل ( ،)1/91عامل خودکارآمدی معادل ( )1/62و در عامل حمایت اجتماعی
در دوستان و خانواده بهترتیب برابر با ( )1/91و ( )1/27بود که تطابق نزدیکی با نتایج پژوهش حاضر
دارند .بررسی ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ نشان داد که سؤالات نسخۀ فارسی مقیاس لذت،
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی بهعنوان یک مجموعه با هم پیوند مطلوبی دارند و
بهطور مستقیم مفهوم یکسانی را میسنجند و پاسخدهندگان مفهوم کلی یکسانی را از هریک از
سؤالات در هر عامل دریافت میکنند .براساس نتایج جدول شمارۀ  ،11مقادیر ضرایب همبستگی
درونطبقهای خردهمقیاسهای پرسشنامۀ لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی
کودکان حاصل از آزمون ـ آزمون مجدد با دو هفته فاصله در دامنهای از ( )1/22تا ( )1/93متغیر بوده
و مقادیر تمامی خردهمقیاسها از مقدار قابلقبول ( )1/61بیشتر میباشد که نشاندهندۀ
قابلقبولبودن پایایی زمانی یا قابلیت تکرارپذیری پرسشنامۀ لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
فعالیت جسمانی کودکان است .مقدار ضریب همبستگی درونگروهی کل مقیاس نیز با مقدار ()1/22
بیانگر پایایی زمانی بسیار خوب کل نسخۀ فارسی مقیاس لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
فعالیت جسمانی کودکان میباشد .شایانذکر است در پژوهش حاضر نیز همچون عمدۀ مطالعات
علمی ،پژوهشگر محدودیتهایی را داشته است؛ بهطوریکه در پژوهش حاضر عدم امکان انتخاب
نمونۀ گسترده از مدارس سراسر کشور بهلحاظ محدودیت مالی و زمانی احتمالا نتایج را تحتتأثیر قرار
خواهد داد؛ ازاینرو ،توصیه میشود در مطالعات آتی از نمونههای گستردهتر و انتخاب افراد از سطوح
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و قومیتی بهره گرفته شود.
بهطورکلی ،پژوهشها درزمینۀ ورزش کودکان بهطور پیوسته بر اهمیت عوامل اجتماعی درراستای
لذتبردن ،پایبندی ،احساسات خودارزشی (ارزشمندبودن) و شایستگی کودکان تأکید دارند (.)22
درحقیقت ،درك یکسان از مفاهیم لذت ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در کودکان ایرانی و کودکان
چینی منجر به نتایج مشابه و همراستا با پژوهش لیانگ و همکاران ( )2114شده است .ترجمۀ آسان
و مناسب مقیاس ،ما را در مسیر رسیدن به بالاترین نتیجۀ ممکن همراهی کرده و ابزاری مناسب برای
ارزیابی این مفاهیم در کودکان ایرانی را فراهم ساخته است.
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 این ابزار میتواند بههمراه سایر ابزارها بستر فعالیتهای پژوهشی بیشتر را فراهم سازد و:پیام مقاله
با استفاده از آن میتوان برخی نیازمندیهای روانشناختی دانشآموزان مقطع ابتدایی را شناسایی
 پیشنهاد میگردد درادامۀ مطالعات و همسو با،کرده و در برنامهریزیهای آتی لحاظ نمود؛ بنابراین
 دوستان و والدین در افزایش و کاهش لذت و، نقش عوامل مختلف از جمله مربی،پژوهش حاضر
 بررسی، همچنین.خودکارآمدی و نیز نقش حمایتی آنها در ارتباط با کودکان مورد بررسی قرار گیرد
 خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکان ورزشکار و غیرورزشکار نیز میتواند سودمند،و مقایسۀ لذت
.باشد و ما را در شناخت هرچه بیشتر ویژگیهای روانشناختی آنها هدایت کند
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از جناب آقای دکتر لوآ (استاد دانشگاه هنگکنگ) جهت راهنماییهای ایشان طی این
پژوهش و نیز تمامی دختران و پسران دانشآموز برای صبر و حوصله در پاسخگویی به مقیاس صمیمانه
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Abstract
The purpose of this research was to determining validity and reliability of the Persian
version of enjoyment scale, self-efficacy and social support of physical activity in
children questionnaire. For this purpose, 300 children (135 boy and 165 girl) were
completed the Persian version of the enjoyment scale, self-efficacy and social support of
physical activity in children questionnaire. Results using descriptive statistics (mean and
standard deviation) and inferential statistics (confirmatory factor analysis, Cronbach's
alpha coefficient of intra-class correlation) were examined. Confirmatory factor analysis
showed that the index of goodness of fit and goodness of fit is comparatively higher than
0.90 in the questionnaire, four in each factor properly verified confirmed. the total
internal consistency (0.75) and the total temporal reliability (0.80) has been acceptable
values. Therefore, the Persian version of the questionnaire enjoyment scale, self-efficacy
and social support of physical activity in children of acceptable reliability and validity in
children's Iranian.
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