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 مقدمه
های که در سالجاییتا باشد؛میبرخوردار  الاییکودکان، نوجوانان و جوانان از اهمیت ب ورزش برای

 زیرا، ؛ای شودهای آموزشی نگاه ویژهطهای ورزشی در محیبه برنامه بر آن بوده است کهاخیر سعی 

ا رشناختی بسیاری تواند فواید روانبلکه می ،آوردهمراه میبا خود به را تنها فواید جسمانینه ورزش

توان به رشد ابعاد جسمانی، با کمک تعلیم و تربیت در مدارس می .به ارمغان آوردآموزان برای دانش

 ۀارائ ۀواسطبدنی بهربیتورزش و ت ،بنابراین ؛عقلانی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی دست یافت

حساس ابتدایی و دیگر مقاطع تحصیلی ضرورت و  ۀهای مستقیم و غیرمستقیم آن در دورآموزش

که نبرایتحرکی علاوهویژه کمبه ،نوجوانان کودکان و زندگی ۀعادات نامطلوب شیواهمیت خاصی دارد. 

معرض خطر اپیدمی درنیز را کشور  ،شودپذیر تلقی میتهدیدی برای سلامتی این گروه آسیب

ناختی شعروقی، دیابت، پوکی استخوان، اختلالات روان ـ های قلبیواگیر مانند بیماریهای غیربیماری

های فیزیکی مفرح تشویق کودکان به ورزش و فعالیت (.1،2)دهد ها قرار میو حتی برخی بدخیمی

ی گدزن ۀزیستن و شیو باعث ترویج فرهنگ صحیح ،شودکه با مقاومت در کودك مواجه نمیآنبرعلاوه

هم جسمانی م تیفعالبه انجام  تعاد جادیا یکودکان برا در فعال یسبک زندگ یارتقا .گرددمیسالم 

مزمن سودمند باشد.  یهایماریدر کاهش خطر ابتلا به ب شود و یریگیپ یتواند در بزرگسالیم بوده و

 1یارخودمخت ۀینظر" درجوانان  یبدن تیفعال ۀرفتار در مدل توسع رییلذت و تغ نیارتباط مثبت ب

(SDT)" اگر کودکان از شرکت کند بیان میاست که  یکل یطرح ینظر مدل نیتأکید شده است. ا

ه ادامه و ب میتصم ادیبه احتمال ز رند،بب( لذت یدرون ۀزیانگ مثالعنوانخاص )به یبدن یهاتیدر فعال

و  "(YPAP) 2فعالیت بدنی جوانان یارتقا" ۀی. نظرکنندیرا اتخاذ م تیحفظ مشارکت در آن فعال

العات از مط یرفتار توسط تعداد رییتغ لیتسهلذت و  نیارتباط ب حیتوض یبرای خودمختار ۀینظر

و  لذت و حضور و مشارکت در ورزش نیارتباط ب اهنتایج آن است که مورد استفاده قرار گرفته

ز جمله ا یبدن تیفعاللذت و  نیارتباط ب زین گری. مطالعات دنشان داده استجسمانی را  یهاتیفعال

 نییتع ،کار، خودکارآمدی یریگ، جهتی(، تسلط مهارت حرکتیسرنوشت )خودمختار نییحق تع

 دنیبشده نسبت به فعالیت موانع دركاند. منافع و شناخته تیشده را به رسمركد یستگیهدف و شا

توانند موجب انجام و یا عدم انجام شناختی مثبت و منفی هستند که می عواملدو مورد از  ،منظم

های متعدد در میان جمعیت بدنیبا فعالیت  باطشده در ارتموانع درك (.3منظم گردند ) بدنیفعالیت 

های که ویژگی)فردی درون تواندمیاین موانع ذکر است که شایان (.4ـ9) اندمورد بررسی قرار گرفته

بین موانع ( و یا 11) (کنندمیرا منعکس  بدنیفردی از قبیل وجود نگرش منفی نسبت به فعالیت 

                                                           
1. Self Determination Theory 
2. Youth Physical Activity Promotion Model 



 676                                                                                                 سنجی نسخة فارسی ... های روانويژگی

 

 

های ورزشی در اوقات پیشنهاد فعالیت ۀاطرافیان و یا عدم ارائ تنظیر کمبود حمای)فردی و اجتماعی 

نشان دادند که  (2113) نیشیدا و همکارانراستا، دراین(. 4باشد ) (مؤسسات اجتماعی سویفراغت از 

نبود حمایت اجتماعی نظیر نداشتن همسر ورزشکار و یا عدم حمایت و ترغیب فرد توسط افراد خانواده 

مطالعات گوناگون  .(11) شودمیانجام فعالیت فیزیکی منظم منجر به کاهش این فعالیت  ارتباط با در

ه ک هستندمتغیرهایی  از جمله اهنفس افراد و خودکارآمدی آنبهکه اعتماد باشندبیانگر این امر می

 (2112توسط فالی و همکاران ) پژوهشی زمینه،دراینگردد. باعث تقویت فعالیت فیزیکی منظم می

میزان انرژی  در آن گرفت وانجام کشور کانادا در سال  13تا  11 سنیننوجوان بین  76 در ارتباط با

ی گیراندازه ،بسته شده بود هاآن دسته مصرفی این افراد طی یک هفته از طریق مانیتوری که ب

داری انرژی اطور معنهب ،. نتایج نشان داد نوجوانانی که دارای خودکارآمدی بیشتری بودندگردید

طور مستقیم از طریق خودکارآمدی به (.12فعالیت فیزیکی مصرف کرده بودند ) را در پی بیشتری

شود انتظار کارآمدی در اجرای تکلیف موجب افزایش انگیزه برای تغییر رفتار به سمت سلامتی می

 ســریفرد در ســازماندهی و اجرای یک یهاییبه توانا دهیعنوان عقکارآمدی را بهودخ بانــدورا(. 13)

اجتماعی مفهومی  حمایت(. 14کند )هدف تعریــف مینیاز برای رســیدن به یک اعمال مورد

عنـوان توان آن را بـهمثال، میبرای ؛بعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده استچند

نابع م یک جایگزین برای محدودیتیا  و برای مقابله با استرس شده توسط دیگرانیـک منبع فراهم

میزان برخورداری از محبت، همراهی،  حمایت اجتمـاعی را ان(. برخی از پژوهشگر11تعریف نمود )

های دیگر نظیر اعضای شده توسط فرد از سوی افراد یا گروهمراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت

شیاری یا احساسی وحالت ه لذت،(. 17اند )تعریـف کرده سایر افراد دارای اهمیتخانواده، دوستان و 

آید وجود میبینی آنچه که از نظر ما خوب یا مطلوب است، بهیـا پیشوسیلۀ خشنودی است که به

بازی  آندر را نقش مهمی  ای از زندگی که لذتعنوان شیوهجویی را به( لذت2113) 1ونگ(. وین16)

 دیـدگاه مثبتـی نسبت به ـهاشخـاصی هـستند ک ،خواهو لذت طلببرد. افراد لذتمی کارکند، بهمی

طلبــانه دست به رفتـارهای لذت ،در هر زمان و مکانی که امکان آن وجود داشته باشدلذت دارند و 

 زننـد.مـی

 بارننخستینسخۀ اصلی ابزار ارزیابی لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی کودکان 

شکل یک به آن ۀ( در کشور چین ارائه گردید و پس از توسع2114) و همکاران  2لیانگتوسط 

مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی )دوستان و خانواده( را واحد که چهار خرده ۀنامپرسش

                                                           
1.Veengoven 
2. Liang  
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مقیاس لذت گویه است که سهم خرده 21نامه دارای . این پرسشگشتمنتشر  ،گنجاندمیدر خود 

. باشدمیگویه  11مقیاس حمایت اجتماعی رآمدی هشت گویه و خردهمقیاس خودکاهفت گویه، خرده

 دولتی ۀمدرس دو از سه تا شش کلاس( پسر 139 و دختر 134) چینی کودك 263 نمونۀ اولیه شامل

 از چهار تا شش کلاس( پسر 11 و دختر 33) کودك 24 سپس، گردید. انتخاب کنگهنگ ابتدایی

بررسی بیشتری جهت تعیین روایی عاملی آن  تا گرفتند قرار مصاحبه مورد سوم مشابه ۀمدرس یک

 که در( 19) بردنو مقیاس لذت( 12) خودکارآمدی پایایی مطالعاتکر است که ذبهلازم. گیردانجام 

انگلیسی  مقیاس این بودنبعدیاز یک ،گرفت نوجوان انجام دختران در ارتباط با متحده ایالات

ای برازندگی هقبول و شاخصنتیجۀ تحلیل عاملی تأییدی از نظر آماری نتایج قابل .کندمی پشتیبانی

 ترتیبای بههطبقبستگی درونکرونباخ و ضریب هم آلفای ضریب نتایج ،اینبرمطلوبی را نشان داد. علاوه

 لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی )دوستان و خانواده( دارای نامۀپرسش که حاکی از آن بود

 .باشدمی مناسبی زمانی و درونی ثبات

ابزاری که بتواند اثر  ۀسزایی در آیندۀ کشور دارند، توسعهکودکان سهم ب که در کشور ماجاییآناز

را بر سه بعد لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی مورد واکاوی قرار دهد و  هافعالیت جسمانی آن

ایرانی شناسایی کند، بسیار مفید خواهد  ۀنقش این عوامل را در توسعۀ ورزش و سلامت کودکان جامع

اصلی مقیاس ارزیابی لذت، خودکارآمدی و حمایت  نسخۀ یاییو پا ییچه روااگربراین، علاوهبود. 

یی سازه و اما روا ؛(21) شده است یبررس نامهپرسش ینتوسط طراحان ا الیت جسمانیاجتماعی فع

رگردان ترجمه و ب دیگر،ازسوی. مورد بررسی قرار نگرفته استتاکنون در کشور  نامهپرسش ینا پایایی

 ردنیازمو یاعتبار فرهنگ امکان کاهش یا عدم نیزلفظ و  ییراحتمال تغ یگر وبه زبان د یاصل یهاواژه

نماید. سنجی ابزار را ایجاب میهای روانجدید، بررسی مجدد ویژگی ۀدر جامعها یاسمقاز خرده یبرخ

نامه کافی نبوده و پیشرفت علوم و محتوایی یک پرسشو  یی صوریروا ترجمه و صرفا   ین،ابرعلاوه

 ۀنامه مطابق با جامعیک پرسش ۀشناسی ورزشی بر ضرورت تعیین روایی سازروان ۀحساسیت زمین

شود، نامه به آن زبان ترجمه و برگردان میای که نسخۀ اصلی پرسشجامعه ،دیگرعبارتهدف و به

 یبتنم یتأیید یعامل یلنامه که به روش تحلپرسش ۀساز ییتأیید روا ،بنابراین ؛(21کند )تأکید می

از  گرید یکی پایایی یینتعهمچنین، . نمایدیم یضرور ،شودیانجام م یمعادلات ساختار یابیبر مدل

 ۀو نتیجها پاسخ دقت در تکراربا  ینوعباشد که بهیم یجنسمهم روان یهافرضیشملزومات و پ

 یمانز یاییپا یگربار د ،جامعه ییرمختلف ارتباط دارد و لازم است که با تغ یهاو زمان یطدر شراآزمون 

 سنجیهای روانویژگی بررسی هدف با حاضر پژوهش رو،گردد؛ ازاین بررسیها آزمون یو ثبات درون

 نای به گوییپاسخ و لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی مقیاس فارسی نسخۀ
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 پایایی مناسبی روایی و از ایرانی ۀجامع کودکان بین در مذکور مقیاس فارسی ترجمۀ آیا که سؤال

 ؟صورت گرفت، خیر یا است برخوردار
 

پژوهش روش
 با. بود نکا شهرستان ۀسال 12 تا 2 پسر و دختر کودکان تمامی شامل حاضر پژوهش آماری ۀجامع

 نامهپرسش ۀگوی هر ازایبه آزمودنی 11 تا 1عاملی  تحلیل مطالعات در نیازمورد ۀنمون کهاین به توجه

 تا 2 کودك 311 ،تأییدی عاملی تحلیل انجام برای حاضر پژوهش در ،(23،22) است شده پیشنهاد

 فراتر (نفر 12 گویه هر ازایبه) حاضر پژوهش ۀنمون ،نتیجهدر ند؛شد انتخاب هدفمند شکلبه سال 12

 به منجر که بود عاملی تحلیل مطالعات در( نفر 11 گویه هر ازایبه) شدهپیشنهاد نیازمورد ۀنمون از

 .گردید خواهد سازه روایی ،نتیجهدر و مفروض هایمدل برازش احتمال افزایش

 فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس مورداستفاده در این پژوهش اصلی ابزار

( با استفاده از 2116جسمانی توسط ساندرس و پت ) فعالیت بود. مقیاس خودکارآمدی جسمانی

روایی و پایایی این  (2111) همکاران و متل پیش از اینذکر است که شایانهشت گویه ارائه گردید. 

املا  و در طیفی از ک بوده گذاری پنج ارزشی لیکرتنمره ۀ. این مقیاس دارای شیونداتأیید کرده ابزار را

رین هشت و بالات ،( تعریف شده است. کمترین نمره در این مؤلفهیک( تا کاملا  مخالفم )پنجموافقم )

سنجی مورد ارزیابی قرار های روانلحاظ ویژگیبه این پژوهشخواهد بود. ابزار دیگری که در  41نمره 

خۀ که از نس است گویهباشد. این مقیاس دارای هفت می جسمانی فعالیت مقیاس لذت گرفته است،

 صورت جملاتههفت گویه ب(. این 24،19)( استخراج شده است 2111ای متل و همکاران )گویه 17

( نجپپنج ارزشی لیکرت و در طیفی از کاملا  مخالفم ) صورتبه گذاری آننمره ۀو شیوشده  بیان منفی

خواهد  31هفت و بالاترین نمره  ،( تعریف شده است. کمترین نمره در این مؤلفهیکتا کاملا  موافقم )

 مقیاسسنجی نسخۀ فارسی های روانویژگی پژوهشدر بخش دیگری از  که است ذکربهلازمبود. 

بایست می کهگویه است  11جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. این ابزار دارای  فعالیت اجتماعی حمایت

 صورتهب گذاری آننمره ۀبار در تعامل با دوستان و بار دیگر در تعامل با خانواده تکمیل گردد. شیویک

رین ( تعریف شده است. کمتیک( تا کاملا  مخالفم )پنجپنج ارزشی لیکرت و در طیفی از کاملا  موافقم )

 خواهد بود. 11و بالاترین نمره  11نمره در این مؤلفه 
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 مقیاس ۀسازند) (2114) 1وآلپژوهشی  گروه با مکاتباتی طی ابتدا حاضر پژوهش کردناجرایی منظوربه

 اجرای و اجازه تهیه، ۀزمین (کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت،

 نسخۀ ترجمۀ صحت و صوری روایی ،ترجمهباز روش از استفاده با ادامه ودر. گردید فراهم پژوهش

 سه خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان توسط لذت، مقیاس فارسی

 وسطت نامهپرسش ابتدا که بود شکلبدین بازترجمه روش. گرفت قرار تأیید مورد مترجم و متخصص

 صمتخص سه توسط فارسی ترجمۀ ،سپس وگردید  ترجمه ورزش شناسیروان متخصصان از نفر سه

 متن) انگلیسی متن دو ۀمقایس از طریق ،نهایتدر. شد برگردان انگلیسی به انگلیسی زبان آموزش

 نسخۀ نهایی فرم و گرفت انجام لازم اصلاحات ،(انگلیسی به فارسی ۀترجم از آمدهدستبه متن و اصلی

 از پس(. 21) گردید تهیه خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی لذت، مقیاس فارسی

 جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، نسخۀ فارسی مقیاس ترجمه، صحت تأیید

 اصلاحات و گشت تکمیل و سال توزیع 12تا  2از کودکان ( نفر 31) کوچک ایجامعه در کودکان در

 توزیع منظوربه لازم مجوزهای بعد، ۀمرحل در(. مقدماتی ۀمطالع) گردید لحاظ آندر  جزئی

گردید،  توزیع آماری هاینمونه میان هانامهپرسش و گشت اخذ همربوط مسئولان از هانامهپرسش

 توسط آوریجمع و تکمیل از پس هانامهپرسشذکر است که بهلازم. شد آوریجمع وگشته  تکمیل

 قرار تحلیل و تجزیه مورد مناسب آماری هایروش از استفاده با و گردید بندیدسته آمار متخصص

.گرفت

 توصیفی آمار از. بود استنباطی و توصیفی آمار شامل حاضر پژوهش در استفادهمورد آماری هایروش

 تأییدی عاملی تحلیل روشهمچنین، . شد استفاده پراکندگی و مرکزی هایشاخص ۀمحاسب برای

 تأیید ،دیگرعبارتبه و هانامهپرسش هایمقیاسخرده تأیید منظوربه ساختاری معادلات مدل بر مبتنی

 آلفای ضریب طریق از نیز نامهپرسش درونی( ثبات) همسانی. کار رفتبه هانامهپرسش ۀساز روایی

 آزمون روش در ایطبقهدرون بستگیهم ضریب ۀوسیلهب هاگویه( پاسخ ثبات) زمانی پایایی و کرونباخ

 رهمتغییک واریانس تحلیل آزمون ازبراین، علاوه. گردید محاسبه کودك 31با  و فاصله هفته دو با مجدد

 افزارنرم دو مذکور آماری محاسبات انجام جهت .شد استفاده افتراقی روایی بررسی منظوربه

 .کار گرفته شدبه 2.2 3و لیزرل 21 2اس.پی.اس.اس

 

 

                                                           
1. Luau 
2. Statistical Package for Social Science (SPSS)  
3. LISREL  
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 نتایج
 171 ،(آزمودنی 311) افراد کل تعداد از که است آن بیانگر هاآزمودنی شناختیجمعیت هایویژگی

 سنین به سال نسبت 12 سنین کنندگانشرکت نسبت همچنین،. باشندمی پسر نفر 131 و دختر نفر

 ،نه کننده در سنینسهم نسبی کودکان مشارکت اساس،اینبر. باشدمی سهم بیشترین دیگر دارای

 ذکر است کهشایان. باشدمی درصد 77/6 و 33/14 ،33/12 ،77/21 ترتیببه سال 11 و هشت ،11

 کودکان، در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس هایعامل تمامی در

 حمایت و خودکارآمدی عامل دو به لذت نسبت اند و عاملنموده کسب بالاتری را نمرات دختران

. خود اختصاص داده استبه( پسر و دختر) سطح دو هر را در بالاتری میانگین نمرۀ اجتماعی،

 خودکارآمدی عامل دو به نسبت لذت عامل سال، 12 تا هشت سنی سطوح بین بررسی براین، درعلاوه

 اجتماعی حمایت و خودکارآمدی عامل دو. دهدمی نشان را بالاتری میانگین ارزش اجتماعی، حمایت و

 نمرۀ ارزش نظر از عامل چهارمین و سومین ترتیب دومین،به خانواده نیز اجتماعی حمایت و دوستان

 و ساختاری معادلات مدل روش از( عاملی) سازه روایی بررسی منظوربه و ادامهدر. اندبوده میانگین

 و نامهپرسش هایگویه بودنن فرهنگیضد و ارزشیغیر در ابتداگردید.  استفاده تأییدی عاملی تحلیل

 مراحل طی از پس در ادامهایرانی بررسی شد.  کودکان جامعۀ با هاگویه نزدیک معنایی قرابت نیز

 و یانگلیس زبان آموزش متخصصان توسط صوری روایی تأیید و ترجمهباز ـ ترجمه یعنی مقدماتی؛

 امهنپرسش سازۀ روایی تأیید و بررسی در جهت ،لازم اصلاحات انجام با ورزش شناسیروان متخصص

 معادلات مدل بر مبتنی تأییدی عاملی تحلیل ازاقدام شد. در این راستا  ایرانی کودکان جامعۀ در

 شد. استفادهابزار  این هایمقیاسخرده تأیید ساختاری برای

 آزادی، درجۀ به دوخی نسبت هایشاخص از برازندگی مطلق هایشاخص بین از حاضر پژوهش در

  دگیبرازن هایشاخص بین از و تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص و برازش نیکویی شاخص

 استفاده یتطبیق برازندگی شاخص و بونت بنتلر غیرهنجار برازندگی شاخص از ایمقایسه یا تطبیقی

 شود،می مشاهده شمارۀ یک شکل در که کودکان در لذت عامل اول مرتبۀ عاملی تحلیل نتایج. گردید

 بوده اربرخورد برازش مطلوبی از کودکان در جسمانی لذت فعالیت گیریاندازه مدل که است آن بیانگر

 بودنولعقم و مناسب بیانگر که است قبولیقابل مقادیر دارای گیریاندازه مدل برازندگی هایشاخص و

 (.شمارۀ یک جدول) است مدل
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 در کودکان یجسمان تیلذت فعال اسیاستاندارد مق نیمدل تخم ـ6 شکل
 

 در کودکان یجسمان تیلذت فعال اسیمق یديیتأ یعامل لیبرازش تحل یهاشاخص ريمقادـ 6جدول 

 برازش یهاشاخص اختصار شدهمقادير مشاهده

97/32 x2 دوجذور کایم 
11 Df یآزاد ۀدرج 

1112/1 P سطح معناداری 

29/3 x2
DF⁄  دو به درجۀ آزادیور کایذسبت مجن 

96/1 GFI برازش ییکویشاخص ن 

92/1 NNFI بونت ـ هنجاری بنتلرشاخص برازش غیر 

97/1 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

12/1 RMSEA د تقریبشاخص ریشۀ میانگین مجذور برآور 

 

 میانگین ریشۀ شاخص و بوده (21/1) از بالاتر برازش هایشاخص تمامی ،شمارۀ یک جدول اساسبر

 است مدل مطلوب تناسب و برازندگی دهندۀنشان کهباشد می (12/1) نیز معادل تقریب برآورد مجذور

 است آن بیانگر شمارۀ دو( شکل) کودکان در خودکارآمدی عاملی تحلیل نتایجهمچنین، (. 26،27)

 و بوده برخوردار مطلوبی برازش از کودکان در جسمانی فعالیت خودکارآمدی گیریاندازه مدل که
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 و مناسب بیانگر که باشدمی قبولیقابل مقادیر دارای گیریاندازه مدل برازندگی هایشاخص

 (.شمارۀ دو جدول) است مدل بودنمعقول

 
 در کودکان یجسمان تیفعال خودکارآمدی اسیاستاندارد مق نیمدل تخمـ 7شکل 

 

در  یجسمان تیفعال خودکارآمدی اسیمق یديیتأ یعامل لیبرازش تحل یهاشاخص ريمقادـ 7جدول 

 کودکان
 برازش یهاشاخص اختصار شدهمقادير مشاهده

79/29 x2 دوجذور کایم 
21 df یآزاد ۀدرج 
16/1 P سطح معناداری 

42/1 𝑥2
𝐷𝐹⁄  دو به درجۀ آزادیور کایذسبت مجن 

92/1 GFI برازش ییکویشاخص ن 

92/1 NNFI بونت ـ هنجاری بنتلرشاخص برازش غیر 

92/1 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

14/1 RMSEA د تقریبشاخص ریشۀ میانگین مجذور برآور 
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 میانگین ریشۀ شاخص و بوده( 21/1) از بالاتر برازش هایشاخص تمامی شمارۀ دو، جدول با توجه به

. است مدل درست تناسب و برازندگی دهندۀنشان که باشد( می14/1معادل ) تقریب برآورد مجذور

 شکل در کودکان در( دوستان) اجتماعی حمایت عامل اول مرتبۀ عاملی تحلیل نتایجبراین، علاوه

( دوستان) اجتماعی حمایت گیریاندازه مدل که است آن حاکی از که شودمی مشاهده شمارۀ سه

 یریگاندازه مدل برازندگی هایشاخص و بوده برخوردار مطلوبی برازش از کودکان در جسمانی فعالیت

 (.شمارۀ سه جدول) است مدل بودنمعقول و مناسب بیانگر باشد کهمی قبولیقابل مقادیر دارای

 
 در کودکان یجسمان تیفعال حمايت اجتماعی )دوستان( اسیاستاندارد مق نیمدل تخمـ 9شکل 
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 تیفعال حمايت اجتماعی )دوستان( اسیمق یديیتأ یعامل لیبرازش تحل یهاشاخص ريمقادـ 9جدول 

 در کودکان یجسمان

 برازش یهاشاخص اختصار شدهمقادير مشاهده

11/72 x2 دوجذور کایم  
31 df ی آزاد ۀدرج 
12/1 P سطح معناداری  

62/1 𝑥2
𝐷𝐹⁄   درجۀ آزادیدو به ور کایذسبت مجن 

97/1 GFI برازش ییکویشاخص ن  

96/1 NNFI بونت ـ هنجاری بنتلرشاخص برازش غیر  

92/1 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه  

11/1 RMSEA د تقریب شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآور 

 

 و بوده( 21/1) از بالاتر برازش هایشاخص تمامی شود،می مشاهده شمارۀ سه جدول در طورکههمان

 تناسب و برازندگی دهندۀنشان که باشد( می11/1برابر با ) تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص

 هک نیز کودکان در( خانواده) اجتماعی حمایت عامل اول مرتبۀ عاملی تحلیل نتایج. است مدل درست

 (خانواده) اجتماعی حمایت گیریاندازه مدل که است آن بیانگر شود،می مشاهده شمارۀ چهار شکل در

 یریگاندازه مدل برازندگی هایشاخص و بوده برخوردار مطلوبی برازش از کودکان در جسمانی فعالیت

 (.شمارۀ چهار جدول) است مدل بودنمعقول و مناسب حاکی از که باشدمی قبولیقابل مقادیر دارای
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 در کودکان یجسمان تیفعال اجتماعی )خانواده( حمايت اسیاستاندارد مق نیمدل تخمـ 1شکل 

 تیفعال حمايت اجتماعی )خانواده( اسیمق یديیتأ یعامل لیبرازش تحل یهاشاخص ريمقادـ 1جدول 

 در کودکان یجسمان

 برازش یهاشاخص اختصار شدهمقادير مشاهده

21/19 x2 دوجذور کایم 

31 df یآزاد ۀدرج 

17/1 P سطح معناداری 

79/1 𝑥2
𝐷𝐹⁄  دو به درجۀ آزادیور کایذسبت مجن 

97/1 GFI برازش ییکویشاخص ن 

96/1 NNFI بونت ـ هنجاری بنتلرشاخص برازش غیر 

92/1 CFI ای بنتلرشاخص برازش مقایسه 

14/1 RMSEA د تقریبشاخص ریشۀ میانگین مجذور برآور 
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 بوده( 21/1) از بالاتر برازش هایشاخص تمامی شود،می مشاهده شمارۀ چهار جدول در طورکههمان

 و برازندگی دهندۀنشان کهباشد ( می14/1معادل ) تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص و

 آماری شاخص از معناداری آزمون منظور. ذکر این نکته ضرورت دارد که بهاست مدل درست تناسب

 دهد،می نشان را مدل در مربوط هایعامل و( هاگویه) شدهمشاهده متغیرهای بین مسیر ضریب که تی

 . گردید استفاده

 عامل، چهار هر درتوجه است که شایان. اندشده تعریف معنادار آماری لحاظدو به از بالاتر تی مقادیر

 متغیرهای تمامی کهطوریبه اند؛بوده معنادار و دو از بالاتر تی شاخص پارامترهای و اعداد کلیۀ

 . باشندمی خود هایعامل گوییپیش به قادر( هاگویه) شدهمشاهده

  .گردید استفاده درونی همسانی روش از عامل هر یهاگویه بین درونی ثبات بررسی منظوربه و ادامهدر

 
و  یلذت، خودکارآمد اسیمق یهاعامل یثبات درون نییتع یکرونباخ برا یآلفا بيضر جينتاـ 1جدول 

 در کودکان یجسمان تیفعال یاجتماع تيحما
 ضريب آلفای کرونباخ هاتعداد گويه عامل

 4/67 6 لذت

 3/61 2 خودکارآمدی

 حمایت اجتماعی
 3/21 11 دوستان

 4/62 11 خانواده

 9/29 21 مقیاس کلی
 

 انیهمس تعیین برای کرونباخ آلفای ضریب نتایج شود،می مشاهده شمارۀ پنج جدول در که طورهمان

 در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، نامۀپرسش هایمقیاسخرده درونی

 9/29 نامهپرسش کل( کرونباخ آلفای ضریب) درونی همسانیکه براساس آن،  است شده ارائه کودکان

 ددار قرار قبولیقابل و مطلوب حد در همگی آن هایمقیاسخرده درونی همسانی و بوده درصد

(0.7<α)و کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، نامۀپرسش ،بنابراین ؛ 

منظور ذکر است که بهبهلازم. باشدمی برخوردار قبولیقابل و مطلوب درونی ثبات از آن هایمقیاسخرده

 .گردید استفاده فاصله هفته دو با مجدد آزمون از نامهپرسش هایعامل زمانی همسانی بررسی
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 لذت، مقیاس عامل زمانی همسانی تعیین برای ایطبقهدرون بستگیهم ضريب نتايجـ 1 جدول

 کودکان در جسمانی فعالیت( خانواده و دوستان) اجتماعی حمايت و خودکارآمدی

 درصد31اطمینان  ةفاصل ضريب آلفای کرونباخ اهتعداد گويه عامل

 91/1 – 62/1 29/1 6 لذت

 91/1 – 73/1 22/1 2 خودکارآمدی

 حمایت اجتماعی
 91/1 – 21/1 91/1 11 دوستان

 97/1 – 27/1 93/1 11 خانواده

 94/1 – 64/1 22/1 21 مقیاس کلی
 

 خودکارآمدی لذت، مقیاس گروهیدرون بستگیهم ضریب مقادیر ،شمارۀ شش جدول نتایجبا  مطابق

 در فاصله هفته دو با مجدد آزمون ـ آزمون از حاصل کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و

 ،لذت نامۀپرسش تکرارپذیری یا زمانی پایایی بودنمناسب و قبولقابل دهندۀنشان عامل چهار هر

 لذت، نامۀپرسش کلی مقیاس. است کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی

 پایایی ،درصد 22 یآلفا ضریب با با نیز کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت خودکارآمدی و

 .دهدمی نشان را قبولیقابل زمانی

شناختی، استفاده از روایی های رواننامهها و پرسشهای بررسی روایی سازۀ مقیاسیکی دیگر از روش

 تحلیل از جنسیت( )اثر هاگروه بین تفاوت تشخیص و تمیز قابلیت بررسی منظور. بهباشدمیافتراقی 

  .شده است استفاده متغیرهچند واریانس
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اثر جنسیت جهت مقايسة کودکان دختر و  (MANOVAراهه )آزمون تحلیل واريانس يک نتايجـ 2 جدول

 پسر در چهار عامل مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمايت اجتماعی )خانواده و دوستان(

 F Sig میانگین  آزادی ة درج مجموع مجذورات          ها متغیر                شاخص

 لذت

 111/1 19/26 99/11 1 99/11 گروهیبین

   392/1 292 63/112 گروهیدرون

    299 62/129 کل

 خودکارآمدی

 111/1 79/19 11/11 1 11/11 گروهیبین

   121/1 292 12/164 گروهیدرون

    299 79/121 کل

 دوستان

 113/1 111/9 919/1 1 919/1 گروهیبین

   711/1 292 963/193 گروهیدرون

    299 932/199 کل

 خانواده

 111/1 677/7 714/4 1 714/4 گروهیبین

   721/1 292 691/212 گروهیدرون

    299 397/216 کل

 

شود، اثر اصلی جنسیت در دو عامل لذت و مشاهده می شمارۀ هفتطور که در جدول همان

و عامل حمایت اجتماعی  (P=003.0) عامل حمایت اجتماعی دوستان با (،P=0.001)با خودکارآمدی 

دهندۀ تفاوت معنادار که نشان هستند( P<0.05) ارزش پی معناداری دارای( P=0.010) خانواده با

فاوت ت ،راههیک . با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانساستعامل جنسیت در دو گروه دختر و پسر 

 در یرانیا لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی در کودکان معناداری بین مقیاس

مقایسه با دختران در معناکهشود؛ بدینمیسال مشاهده  12تا  2دو جنس دختر و پسر و در کودکان 

 بالاتری هستند.پسران دارای مقادیر میانگین 
 

 گيریبحث و نتيجه
 و خودکارآمدی لذت، مقیاس هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی سازۀ عاملی و پایایی نسخۀ فارسی

 قیاسم که داد تأییدی نشان عاملی تحلیل نتایج. بود کودکان در جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت

مطلوبی  تناسب و برازندگی دارای جسمانی کودکان فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت،

 ملاك از بالاتر( بوده )91/1) از بالاتر عامل چهار هر در NNFI و CFI هایشاخص مقدار زیرا، باشد؛می

 برش نقطۀ حد از کمتر( )12/1) تا( 14/1) از ایدامنه در نیز RMSEA شاخص و ((21/1) مطلوب

گیری نسخۀ اندازه مدل که دهدمی نشاناین امر  و رنددا قرار قبولقابل محدودۀ در و ((12/1) ملاك
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برازندگی  دارای کودکان جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس فارسی

 همکاران و لیانگ هاییافته با پژوهش نتایج از بخش این. باشدمی مناسبی سازۀ عاملی روایی و مطلوب

 جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس سنجیروان و طراحی به که( 2114)

 ۀنشدنرم شاخص و تطبیقی شاخص برازندگی هایشاخص مقدار) باشدمی راستاهم پرداختند، کودکان

 از کمتر تقریب مجذورات میانگین ۀریش شاخص و( بوده 91/1) از بالاتر عامل چهار هر در برازندگی

 .باشد(می (12/1)

 و خودکارآمدی مقیاس لذت، سازۀ روایی بررسی زمینۀدر تأییدی عاملی تحلیل نتایج دیگر بخش

 لذت، مقیاس گیریاندازه مدل در که داد نشان جسمانی کودکان فعالیت اجتماعی حمایت

 با داریمعنا ارتباط دارای هاگویه تمامی جسمانی کودکان، فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی

 که حاکی از آن بود نیز عامل چهار هر عاملی تحلیل آزمون نتایج باشند.می خود نظرمورد هایعامل

 هایبراین، یافتهعلاوه. باشندبرخوردار می خود هایعامل مناسب پیشگویی قدرتاز  هاگویه تمامی

 استفاده با کودکان جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، درونی همسانی از حاصل

 مدل درونی ثبات یا همسانی بودنمطلوب دهندۀنشان (شمارۀ نه جدول) کرونباخآلفای ضریب از

 در و هاشتد وجود عامل رچها انگلیسی ۀنسخ که دربا عنایت به این و کلیطوربه. بود بالا در ذکرشده

 این رو،ازاین؛ است نداده رخ هایک از عاملسؤالات هر تعداد در تغییری گونههیچ نیز فارسی ۀنسخ

 و انجوان بدنی فعالیت یارتقا ۀ. نظریباشدمی منطبق نظریۀ خودمختاری دیدگاه با عاملیچهار مدل

 العاتمط از تعدادی توسط رفتار تغییر تسهیل و لذت بین ارتباط توضیح برای خودمختاری ۀنظری

 را جسمانی هایفعالیت و ورزش در مشارکت و حضور ،لذت بین ارتباط هاو آن است شده استفاده

 رنوشتس تعیین حق جمله از بدنی فعالیت و لذت بین ارتباط نیز دیگر مطالعات. اندکرده شناسایی

 شایستگی و هدف تعیین خودکارآمدی، کار، گیریجهت حرکتی، مهارت تسلط ،(خودمختاری)

 از شدهاستخراجتوان چنین اظهار داشت که مدل می بنابراین، ؛اندشناخته رسمیت به را شدهدرك

نسخۀ فارسی مقیاس لذت، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی فعالیت جسمانی با مبانی نظری این 

 حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس فارسی نسخۀ مدل تأیید بنابراین، ؛بوده استهمراستا حوزه 

 هنگهما برگردان و مناسب ترجمۀ از ناشی سؤالات تعداد در تغییری بدون جسمانی فعالیت اجتماعی

 ماعیاجت حمایت و خودکارآمدی لذت، ارزیابی و هبود فارسی و انگلیسی زبان دو بین موجود اصطلاحات

 لذت، مقیاس فارسی نسخۀ از استفاده با ایرانی ورزشکارآموزان ورزشکار و غیردانش جسمانی از فعالیت

 شکلبه سؤالات از صحیحی تفسیر و درك موجب جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی

 همکاران و لیانگ عاملیچند مدل کاستوکمبی تأیید ،همچنین است. شده انگلیسی نسخۀ با مشابهی

 اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس بالای قابلیت دهندۀنشان زبانفارسی ۀجامع در( 2114)
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 ضریب ،در این بخش. باشدمی فرهنگی هایتفاوت رغمعلی سازه این ارزیابی در جسمانی فعالیت

 نیز نامهپرسش کلبرای  و ( قرار داشت21/1) تا( 61/1) از ایدامنه در عامل هر در کرونباخآلفای

. ندباشمی بیشتر( α> 61/1) قبولقابل یزانم از مقادیر تمامی بیانگر آن است که که بود( 29/1معادل )

 کرونباخآلفای ضرایب. است راستاهم( 2114) همکاران و لیانگ هاییافته با پژوهش از بخش این نتایج

 همکاران و لیانگ پژوهش در کودکان جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس

 اجتماعی حمایت عاملدر  و( 62/1معادل ) خودکارآمدیعامل  (،91/1معادل ) لذت عامل در( 2114)

 حاضر پژوهش نتایج با نزدیکی تطابق که بود( 27/1) و( 91/1برابر با ) ترتیبهب خانواده و دوستان در

 لذت، یاسمق فارسی نسخۀ سؤالات که داد نشان کرونباخ آلفای از استفاده با درونی ثبات بررسی. دارند

 و دارند مطلوبی پیوند هم با مجموعه یک عنوانبه جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی

 زا هریک از را یکسانی کلی مفهوم دهندگانپاسخ و ندسنجمی را یکسانی مفهوم مستقیم طوربه

 بستگیهم ضرایب مقادیر ،11 شمارۀ جدول نتایج اساسبر .دننکمی در هر عامل دریافت سؤالات

 جسمانی فعالیت اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، نامۀپرسش هایمقیاسخرده ایطبقهدرون

 بوده متغیر( 93/1) تا( 22/1) از ایدامنه در فاصله هفته دو با مجدد آزمونـ  آزمون از حاصل کودکان

 دهندۀنشان که باشدمی بیشتر (61/1) قبولقابل مقدار از هامقیاسخرده تمامی مقادیر و

 جتماعیا حمایت و خودکارآمدی لذت، نامۀپرسش تکرارپذیری قابلیت یا زمانی پایایی بودنقبولقابل

( 22/1) مقدار با نیز مقیاس کل گروهیدرون بستگیهم ضریب مقدار. است کودکان جسمانی فعالیت

 اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقیاس فارسی نسخۀ کل خوب بسیار زمانی پایایی بیانگر

همچون عمدۀ مطالعات  پژوهش حاضر نیز ذکر است درشایان .باشدمی کودکان جسمانی فعالیت

حاضر عدم امکان انتخاب  پژوهشکه در طوریبه ؛هایی را داشته استعلمی، پژوهشگر محدودیت

یر قرار تأثاحتمالا  نتایج را تحت محدودیت مالی و زمانی لحاظبه رنمونۀ گسترده از مدارس سراسر کشو

تر و انتخاب افراد از سطوح های گستردهاز نمونه آتی مطالعاتشود در توصیه می رو،ازاین ؛خواهد داد

 گرفته شود. هبهر اقتصادی و قومیتی ،مختلف اجتماعی، فرهنگی

 درراستای اجتماعی عوامل اهمیت بر پیوسته طوربه کودکان ورزش ۀزمیندر هاپژوهش کلی،طوربه

(. 22) دارند تأکید کودکان شایستگی و( بودنارزشمند) ارزشیخود احساسات پایبندی، ،بردنلذت

 کودکان و ایرانی کودکان در اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مفاهیم از یکسان درك حقیقت،در

 آسان ترجمۀ. است شده (2114همکاران ) و لیانگ پژوهش با راستاهم و مشابه نتایج به منجر چینی

رای بکرده و ابزاری مناسب  همراهی ممکن نتیجۀ بالاترین به رسیدن مسیر در را ما مقیاس، مناسب و

 .است فراهم ساخته را ارزیابی این مفاهیم در کودکان ایرانی
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 و سازد فراهم را بیشتر پژوهشی هایفعالیت بستر ابزارها سایر همراهبه تواندمی ابزار این: مقاله پیام

 شناسایی را ابتدایی مقطع آموزاندانش شناختیروان هاینیازمندی برخی توانمی آن از استفاده با

 اب سوهم و مطالعات ادامۀدر گرددمی پیشنهاد ،بنابراین؛ نمود لحاظ آتی هایریزیبرنامه در و کرده

 و لذت کاهش و افزایش در والدین و دوستان مربی، جمله از مختلف عوامل نقش ،حاضر پژوهش

سی برر همچنین،. گیرد قرار بررسی مورد کودکانارتباط با  در هاآن حمایتی نقشنیز  و خودکارآمدی

 ندسودم تواندمی نیز ورزشکارغیر و ورزشکار کودکان اجتماعی حمایت و خودکارآمدی لذت، مقایسۀو 

 .کند هدایت هاآن شناختیروان هایویژگی بیشتر هرچه شناخت در را ما و باشد
 

 قدردانی و تشکر

 نای طی ایشان هایراهنمایی جهت (کنگهنگ دانشگاه استاد) لوآ دکتر آقایجناب  ازوسیله بدین

 میمانهص مقیاس به گوییپاسخ در حوصله و صبر برای آموزتمامی دختران و پسران دانش و نیز پژوهش
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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. 
 

Keywords: Enjoyment, Self-Efficacy, Social Support, Construct Validity, Internal 

Consistency 
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