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چكيده
 سواد بدنی در سالهای اخیر به صورت گسترده مورد توجه محققان بوده اما ابزارهای محدودی برای سنجش آن وجود دارد و در ایران هنوز ابزار معتبری:زمينه
.) انجام گرفت2102(  این مطالعه با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار سواد بدنی ادراک شده سام: هدف.برای سنجش سواد بدنی گزارش نشده است
 بودند که از11-13  روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و جامعه پژوهشی شامل دانشآموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر تهران در سال تحصیلی:روش
 فرآیند ترجمه پرسشنامه. ساله بود03-02  نوجوان392  حجم نمونه پژوهش.طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدند
 پس از توزیع پرسشنامه در. متخصص علوم ورزشی انجام شد01  سپس درستی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات،به صورت رفت و برگشتی انجام شد
 روز00  آزمودنی با فاصله91  پرسشنامه مجددا توسط، همچنین برای برسی قابلیت اعتماد ابزار.) آزمون شد2102(  دادهها در مدل سه عاملی مفروض سام،نمونه
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی: يافتهها. دادهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همبستگی آلفای کرونباخ و پیرسون تجزیه و تحلیل شد.تکمیل شد
<) برازش مطلوب مدل را نشان میدهد و مدل سه عاملی تأیید1/3( AGFI <) و1/5( PNFI ،PCFI ،)<1/1( IFI ،GFI ،NFI ،CFI نشان داد که شاخصهای
 نتایج این پژوهش نشان: نتيجهگيری.<) برخوردار بود1/9(  همچنین ابزار از همسانی درونی و قابلیت اعتماد بازآزمای مطلوبی در عوامل و کل پرسشنامه.شد
داد که پرسشنامه فارسی سواد بدنی ادراک شده دارای درستی و قابلیت اعتماد مناسبی می باشد و میتواند جهت ارزیابی سواد بدنی ادراک شده نوجوانان
. روانسنجی، ارتباط با دیگران، اعتماد به خود، انگیزش، سواد بدنی: واژه كليدها.استفاده شود
Background: Physical literacy has been widely considered by researchers in recent years, but there are limited tools for
measuring it, and have not been reported a reliable tools for measuring physical literacy in Iran yet. Aims: This study
was done to investigate the psychometric properties of Sam (2016) Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI).
Method: The method of this research was descriptive and the study population were high school students in Tehran in
2019-2020 who were selected through multi-stage cluster sampling from different parts of Tehran. The sample size of
the study was 836 adolescents aged 12-18 years. The translation process of the questionnaire was done forwardbackward, then the content validity of the questionnaire was performed using the opinions of 10 sports science experts.
After distributing the questionnaire in the data sample, it was tested in the assumed three-factor model of Sam (2016).
Also, to assess the reliability of the instrument, the questionnaire was re-assessed in 30 subjects after 11 days. Data were
analyzed using confirmatory factor analysis test, Cronbach's alpha and Pearson correlation coefficients. Results: The
results of confirmatory factor analysis showed that CFI, NFI, GFI, IFI (> 0/9), PCFI, PNFI (> 0/8) and AGFI (> 0/5)
indices has optimal fit of the model and the three-factor model was approved. Also, the instrument had good internal
consistency and reliability of test-retest in the factors and scale (> 0/7). Conclusions: The results of this study showed
that the Persian PPLI has good validity and reliability and can be used to assess the perceived physical literacy of
adolescents. Key Words: physical literacy, motivation, self-confidence, communication with others, psychometrics.
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کاناداییها9

مقدمه

دارای اعتبار الزم هستند ،یکی ابزار ارزیابی سواد بدنی

کاهش فعالیت بدنی و بیتحرکی تهدیدی مشترک برای تمامی

( )CAPLدر کانادا که برای کودکان  02-3سال معرفی شده است

کشورها است؛ اگرچه میدانیم فعالیت بدنی در طول زندگی بیشتر

(ترمبلی و همکاران .)2103 ،این ابزار به بررسی چهار زمینه برای

از یادگیری مهارتها در دوران کودکی و نوجوانی نشات میگیرد؛

سنجش سواد بدنی میپردازد (ترمبلی و لوید )2101 ،که شامل:

بنابراین بهمنظور ایجاد جامعهای فعال و سالم ،کودکان و نوجوانان

فعالیت بدنی روزمره ،انگیزش و اعتماد ،شایستگی جسمانی و

نیازمند یك پایگاه حرکتی بهمنظور آماده کردن آنها برای ادامه

همچنین آگاهی و دانش است که در سنین  02-3سال به سنجش

زندگی هستند و این پایگاه سواد بدنی 0نامیده میشود (کیگان،

سواد بدنی کودکان میپردازد (النگمویر ،وودورف ،بویر ،لوید و

کیگان ،دالی ،اوردوی و ادواردز.)2109 ،

ترمبلی.)2103 ،

وایت هد ( )2101به عنوان یکی از محققان برجسته در حیطه

ایزار دیگر ابزار سواد بدنی ادراک شده )PPLI( 0است که

سواد بدنی ،آخرین تعریف خود از سواد بدنی را چنین ذکر کرده

توسط سام و همکاران ( )2102با هدف ساخت و اعتبار سنجی

است" :سواد بدنی میتواند به عنوان انگیزه ،اعتماد به نفس،

ابزاری جهت بررسی سواد بدنی ادراک شده معلمان تربیت بدنی

شایستگی جسمانی ،دانش و فهم توصیف شود که پایه و اساس

طراحی شد و تنها ابزاری است که تاکنون برای بزرگساالن و

مشارکت در فعالیتهای بدنی مادامالعمر را برای کودکان فراهم

نوجوانان مورد تأیید قرار گرفته است .این ابزار بر اساس مرور

میکند"و افرادی که با سواد بدنی هستند دانش ،مهارت و نگرش

ادبیات و مصاحبههای هدفمند با متخصصان ،در ابتدا با  03ماده اولیه

برای داشتن سبك زندگی سالم (وایت هد )2109 ،و مشارکت در

ساخته شد ،که پس از بررسی روی  992معلم تربیت بدنی در هنگ

دامنه گستردهای از فعالیتها دارند (وایت هد .)2119 ،چیزی که

کنگ مقیاسی با  1گویه و  9عامل شناسایی و مورد تأیید قرار

همه محققان بدان اذعان دارند این است که سواد بدنی ابزارهایی

گرفت (سام و همکاران .)2102 ،در پژوهش دیگری بررسی قابلیت

برای افراد فراهم میکند که از آنها بهمنظور شرکت در فعالیت

اعتماد و درستی ابزار سواد بدنی ادراک شده در  0105نوجوان نشان

جسمانی و ورزش و یا برای لذت طوالنیمدت از زندگی سالم و یا

داد که مدل پیشنهادی  9عاملی دارای برازش مناسبی است و

موفقیت ورزشی استفاده کنند (نهاد ورزش استرالیا2101 ،2؛ فاری و

مشخص شد که  PPLIبه عنوان ابزار سواد بدنی ادراک شده

ایسارد )2105 ،و بدون توسعه سواد بدنی بسیاری از کودکان و

نوجوانان نیز روا و معتبر به نظر میرسد و محققان چنین پیشنهاد

نوجوانان از فعالیتهای جسمانی عقب میکشند و به سمت

کردند که  PPLIمیتواند به طور گستردهای برای سنجش ادراک

کمتحرکی و انتخابهای ناسالم در اوقات فراغت خود منحرف

نوجوانان از سواد بدنی و شرایط سالمت جسمی وروانی آنها مورد

میشوند (کیگان و همکاران.)2109 ،

استفاده قرار گیرد (سام و همکاران .)2103 ،همچنین در یك مطالعه

از آنجا که مفهوم سواد بدنی هنوز در مراحل اولیه است ،هنوز

در نمونه معلمان ترکیه ،ساختار عاملی  PPLIمورد بررسی قرار

پروتکلهای دقیقی برای ارزیابی اثربخشی آن وجود ندارد .آزمون

گرفت که در این بررسی  203معلم تربیت بدنی بکار گرفته شد و

های موجود در رشد حرکتی نیز چون اهداف سواد بدنی که توسط

درستی و قابلیت اعتماد مقیاس  1گویهای و  9عاملی مورد تأیید قرار

وایت هد ارائه شده است (وایت هد )2101 ،را به طور کامل در بر

گرفت (مونوسترالر و ییلدیز.)2121 ،

نمیگیرند و عمدتا تنها بر تواناییهای حرکتی اولیه تمرکز میکنند

امروزه دانش روانشناسی به حوزههای مثبت زندگی روی آورده

مناسب نیستند (گیبلین ،کولینز و باتن .)2100 ،برای رسیدن به هدف

و در صدد هرچه بهتر کردن زندگی نوجوانان است (بابایی ،نجفی و

سواد بدنی و بررسی ابعاد مختلف سواد بدنی باید ابزاری اختصاصی

رضایی .)0912 ،کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروههای سنی

و همه جانبه مورد استفاده قرار گیرد .تنها چند ابزار اختصاصی که

به فعالیت بدنی کافی نیاز دارند تا بتواند به رشد جسمی و تکامل

سواد بدنی را مورد ارزیابی قرار میدهد وجود دارد که فقط دو ابزار

ذهنی مناسب که هدف سواد بدنی است برسند ،از طرفی گزارشها

1.

3.

Physical Literacy
Australia Sport

Canadian Assessment of Physical Literacy
Perceived Physical Literacy Instrument

2.
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4.

مصطفی محمدزاده و همکاران

بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار سواد بدنی ادراک شده (...)PPLI

حاکی از کاهش فعالیت بدنی و ورزش نوجوانی است (احمدی،

سال  2102طراحی گردید ،استفاده شد (سام و همکاران.)2102 ،

اقدسی و احمدی0912 ،؛ آصفی و عموزاده  .)0912حال آن که

این ابزار ابتدا بر اساس  03گویه تهیه شد ،اما در بررسی درستی

یك نوجوان در این مرحله از رشد خود بسیار تحت تأثیر ابعاد سواد

ساختاری آن مقیاس  1سؤالی با  9عامل شناسایی و مورد تأیید قرار

بدنی (مانند فعالیت بدنی روزانه ،دانش و آگاهی ،اعتمادبه نفس و

گرفت و بار عاملها از  1/21تا  1/39مشاهده شد که در سه عامل

انگیزش به فعالیت ،شایستگی جسمانی) قرار میگیرد ،اهمیت مطالعه

 29/15درصد واریانس کل را تبیین میکند .همچنین آلفای

سواد بدنی در این دوره از رشد محقق را نشان میدهد .با در نظر

کرونباخ گویهها با کل پرسشنامه بین  1/01تا  1/20و آلفای ابعاد از

گرفتن این موضوع شناسایی هر چه سریعتر ،عینیتر و مقرون به

 1/99تا  1/92گزارش شد .این ابزار خود گزارشی با استفاده از

صرفهتر سواد بدنی نوجوانان برای طراحی و پیشبینی راهکارهای

مقیاس لیکرت  5امتیازی (از کامال موافق تا کامال مخالف) نمره

مفید ،داشتن یك ابزار استاندارد در جامعه ایرانی را ضروری ساخته

دهی میشود و حداقل و حداکثر نمرات پرسشنامه  1و  05امتیاز

است و محقق را بر آن داشته است با توجه به نبود ابزار مناسب

میباشد (سام و همکاران .)2102 ،خرده مقیاس اول پرسشنامه با

جهت سنجش سواد بدنی در دوره نوجوانی ،همچنین سهولت

عنوان درک و دانش در برگیرنده سؤاالت  2 ،0و  9بود؛ خرده

استفاده و کاربردی بودن ابزارهای پرسشنامهای ،بدنبال رواسازی و

مقیاس دوم پرسشنامه با عنوان احساس خود و اعتماد بنفس در بر

بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار  PPLIباشد تا با سهولت بتواند

گیرنده سؤاالت  5 ،0و  2بود؛ همچنین خرده مقیاس سوم این

ابعاد مختلف سواد بدنی را در نوجوانان مورد ارزیابی و اندازهگیری

پرسشنامه با عنوان خودبیانگری و ارتباط با دیگران شامل سؤاالت ،9

قرار دهند.

 3و  1بود (سام و همکاران .)2102 ،سام و همکاران ()2103
روش

همچنین این ابزار  1سؤالی را در  0105نوجوان  01-02ساله در

روش پژوهش حاضر توصیفی و با هدف تعیین درستی و قابلیت

هنگکنگ بررسی کردند و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

اعتماد نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در نوجوانان انجام

درستی این پرسشنامه را در مدل سه عاملی تأیید کردند (سام و

شد .جامعه آماری شامل نوجوانان  02تا  03ساله شهر تهران بودند

همکاران.)2103 ،

که در سال تحصیلی  0911-0913در مدارس شهر تهران مشغول به

شیوه اجرا :فرآیند ترجمه ابزار  PPLIبه روش ترجمه -

تحصیل بودندکه تعداد کل آنها برابر با  520232نفر بود .نمونه مورد

بازترجمه انجام شد ،نخست ابتدا دو مترجم مسلط به زبان انگلیسی،

نیاز با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از سطح

نسخه اصلی  PPLIرا به فارسی ترجمه کردند و سپس توسط تیم

شهر تهران انجام شد .برای این کار ابتدا مناطق یك ،دو ،هشت،

پژوهش که مسلط به زبان انگلیسی بودند ویرایش و برخی واژگان

دوازده و بیست انتخاب و سپس در هر منطقه دو مدرسه متوسطه اول

اصالح شد .سپس نسخه  PPLIفارسی توسط دو مترجم متخصص به

(یك دخترانه و یك پسرانه) و دو مدرسه متوسطه دوم (یك

انگلیسی برگردانده شد .در نهایت از تیم ترجمه خواسته شد

دخترانه و یك پسرانه) به طور تصادفی انتخاب شدند .تعداد حداقل

تانسخههای ترجمه شده و اصلی را مقایسه کرده و اصالحات الزم را

نمونه برای جامعه فوق بر اساس جدول مورگان  930نمونه مورد نیاز

در ترجمه نسخه فارسی پیشنهاد کنند .نهایتا نسخه نهایی بر اساس

بود ،به دلیل توزیع الکترونیکی پرسشنامهها در مدارس و عدم کنترل

اصالحات نهایی توسط تیم ترجمه بدست آمد.

دقیق افراد مشارکتکننده ،تعداد نمونه مشارکتکننده در پژوهش

در مرحله بعد درستی محتوایی ،درستی سازه و قابلیت اعتماد

حاضر  392نمونه با تکمیل پرسشنامه صحیح بود که محققان تعداد

درونی و بازآزمای پرسشنامه برای کسب درستی و قابلیت اعتماد

نمونه باالی  511نفر برای تحقیقات تحلیل عاملی را خیلی خوب

نسخه فارسی ابزار انجام گرفت .برای تعیین درستی صوری با

گزارش کردهاند (مك کالوم و همکاران.)0112 ،

استفاده از نظرات  01تن از متخصصین انجام شد و سطح دشواری،

ابزار

میزان تناسب و ابهام مورد بررسی قرار گرفت که این سه آیتم بر

در پژوهش حاضر برای اندازهگیری سواد بدنی نوجوانان از

اساس پاسخ بله و خیر بررسی شد و هر نه گویه پرسشنامه مورد تأیید

ابزار سواد بدنی ادراک شده ( )PPLIکه توسط سام و همکاران در

قرار گرفت .درستی محتوایی پرسشنامه با استفاده از شاخص درستی
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مشارکت در پژوهش امتناع یا از پاسخ به سواالت خودداری کنند.

محتوا ( ،)CVIو نسبت درستی محتوا ( )CVRتوسط  01متخصص
حیطه علوم ورزشی و تندرستی (با مدرک دکترای تربیت بدنی)

بررسی روایی سازه و تعیین ساختار عاملی مدل مفروض

مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی درستی محتوای توسط متخصصان

پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش درست نمایی

یکی از بهترین راههای گردآوری شواهد در حمایت از اعتبار یك

بیشینه انجام شد .همچنین برای تعیین قابلیت اعتماد بازآزمای از

ابزار اندازه گیری است .بررسی  CVRتوسط معیار الوشه و بررسی

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و  ICCبین نمرات دو بار ارزیابی

 CVIبر اساس الگوی والتس و باسل انجام شد ،که در پایان هر 1

آنها استفاده شد .همچنین ضریب همسانی درونی از طریق محاسبه

گویه مورد بررسی دارای شاخصهای مالک بوده و در پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد.
يافتهها

تأیید شدند.
پس از تهیه نسخه نهایی پرسشنامه ،و کسب مجوزهای الزم از

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین سنی آزمودنیها

اداره کل آزموش و پرورش شهر تهران ،نواحی یك ،دو ،هشت،

 00/12 ±0/23سال بود و بیشترین فراوانی مشارکتکنندگان در

دوازده و بیست در جهات جغرافیایی مختلف (شمال ،شرق ،غرب،

پژوهش نوجوانان  05و  00ساله بودند .میانگین قد آزمودنیها

جنوب و مرکز) تهران به طور تصادفی انتخاب و در هر منطقه چهار

 022/25 ±00/11سانتیمتر ،همچنین میانگین وزن آزمودنیها

مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه ،در مقاطع متوسطه

 52/21 ±09/11کیلوگرم بود .حدود  29درصد آزمودنیها پسر و

اول و دوم) به صورت تصادفی معرفی و انتخاب شدند .پرسشنامه به

در حدود  92درصد دختر بودند.

دو صورت پرسشنامه کاغذی و به صورت پرسشنامه آنالین (طراحی

نتایج بررسی شاخص درستی محتوایی نشان داد شاخص درستی

شده در فرمهای گوگل) در دسترس دانش آموزان قرار گرفت و

محتوایی گویهها ( )i-CVIباالتر از  1/31بود .همچنین شاخص

دادهها اخذ شد .همچنین پرسشنامه توسط  91نفر از آزمودنیها در

 s-CVIکل مقیاس  1/35بدست آمد .پیلوت ( )2112نمره  1/93و

فاصله زمانی  00روز مجددا تکمیل گردید .که ضریب همبستگی

باالتر را برای پذیرش آیتمها بر اساس نمره  i-CVIو همچنین نمره

پیرسون برای مقیاسها و کل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .در

شاخص  s-CVIباالی  1.31را برای کل مقیاس مطلوب دانستهاند.

نهایت تعداد  310مورد دیتا جمع آوری شد .از این تعداد 10

همچنین نتایج بررسی نسبت درستی محتوا ( )CVRنشان داد که

پرسشنامه کاغذی و  311پرسشنامه به صورت آنالین جمعآوری

ارزش شاخص درستی محتوای گویهها از مالک  1/22جدول

شد .پس از بررسی دیتای جمعآوری شده تعداد  22پرسشنامه به

الوشه (الوشه )0195 ،بر اساس ارزیابی  01متخصص ،باالتر بود .لذا

دلیل نداشتن معیارهای ورود به پژوهش از دادهها حذف گردید،

گویهها از درستی محتوایی مطلوبی برخوردار بودند.
در مدل سه عاملی سام و همکاران (2102؛  )2103سه عامل

همچنین تعداد  23پرسشنامه نیز به دلیل داده ناقص و مخدوش از

شناسایی شدند که هر کدم شامل سه گویه بودند ،در پژوهش حاضر

دادهها حذف گردید .نهایتا  392پرسشنامه برای تحلیلها باقی ماند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل رضایت داوطلبانه ،داشتن

بررسی مناسب بودن و برازش ساختار سه عاملی مفروض سام

سالمت جسمانی ،نداشتن بیماری خاص (مانند بیماری قلبی ،تنفسی،

( )2102برای نمونه جامعه ایران از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد

عصبی و ،)...نداشتن ناهنجاریهای اسکلتی  -عضالنی ،داشتن سن

و شاخصهای برازش این مدل با استفاده از نرمافزار آماری AMOS

بین  03-02سال بود .همچنین معیار خروج از پژوهش ،پرسشنامه

و به روش تخمین "درست نمایی بیشینه" محاسبه و ارزیابی شد.

کامل نشده بود .پژوهش بخشی از مطالعه گسترده رساله دکتری بود

بررسی اولیه نشان داد که بارهای عاملی استاندارد شده در مدل بین

شماره

 1/35-1/59هستند که بیشتر از حداقل قابل قبول هستند .نتایج

( )IR.UT.SPORT.REC.1398.060مورد تأیید قرار گرفته است.

برازش مدل و برخی شاخصههای برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد در

مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر شامل کسب رضایت اولیا و

جدول  0نشان داده شده است .با توجه به شاخصهای جدول 0

نوجوانان بود ،همچنین به آزمودنیها آگاهی داده شد که شرکت

نتایج شاخصها برازش مدل پیشنهاد شده را تأیید کرد،CFI ،NFI .

در این پژوهش آزادانه است و در هر مرحلهای میتوانند از

 GFIو  IFIبه ترتیب  1/193 ،1/193 ،1/199و  1/191است که نشان

که

در

کمیته

اخالق

دانشگاه

تهران

به
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دهنده برازش مطلوب مدل است مقادیر قابل قبول این شاخصها

این آزمون روی  1آیتم پرسشنامه نشان داد ضریب آلفای کل

برای برازش مدل باالی  1/1هستند (بنتلر و بنتون .)0131 ،مقدار

پرسشنامه برابر با  α= 1/391است و حذف هیچکدام از  1گویه

 RMSEAنیز در مدل حاضر برابر با  1/013بود .محققان اشاره می

باعث افزایش ضریب آلفای کل پرسشنامه نمیشود (جدول .)2

کنند زمانی که سه شاخص از بین شاخصهای مختلف برازش مدل

همچنین همبستگی آلفای کرونباخ در خرده مقیاسها در همه موارد

مطلوب باشد برازش مدل تأیید میشود (پهلوان شریف و مهدویان،

باالتر از مالک قابل قبول  1/9بود که نشان دهنده همسانی درونی

 .)0915با توجه به مطلوب بودن بارهای عاملی استاندارد شده و

مطلوب در هر سه بعد و کل پرسشنامه است (جدول  .)9همچنین

نتایج شاخصهای برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد ،برازش مدل سه

نتایج ضریب همبستگی پیرسون و همچنین همبستگی درون طبقهای

عاملی در نمونه این تحقیق تأیید میشود .شکل  0مدل نهایی برازش

برای سه زیرمقیاس و کل پرسشنامه بین نمرات حاصل از دو مرتبه

شده و متغیرهای مربوطه را نشان میدهد.

آزمون نشان داد همبستگی مطلوبی بین دو مرتبه آزمون وجود دارد
و نشان دهنده ثبات مناسب پرسشنامه برای استفاده در دفعات

برای بررسی قابلیت اعتماد ،از آزمون ضریب همبستگی آلفای

مختلف آزمون میباشد.

کرونباخ در بررسی همسانی درونی پرسشنامه استفاده شد که نتایج

جدول .0شاخصهای برازش مدل سه عاملی پرسشنامه سواد بدنی
بازه قابل قبول

مقدار گزارش شده

وضعیت برازش

شاخص برازش

1/0->1/13

1/013

ضعیف

<1/31

1/193

تأیید

P<1/15

P<1/110

عدم تأیید

CFI

<1/11

1/193

تأیید

IFI

<1/11

1/191

تأیید

NFI

<1/11

1/199

تأیید

PCFI

<1/5

1/509

تأیید

PNFI

<1/5

1/500

تأیید

AGFI

<1/3

1/323

تأیید

RMSEA

مطلق

GFI
p-value

تطبیقی

مقتصد

*χ2

*df=21
جدول .2میانگین و انحراف معیار نمرات سواالت پرسشنامه ،به همراه ضرایب همبستگی کل
بعد
درک و دانش

احساس خود و اعتماد به خود

خود بیانگری و ارتباط با دیگران
کل مقیاس

گویه

میانگین

انحراف استاندارد

Q0

0/91

1/12

Q2

9/31

0/10

Q9

0/13

1/12

Q0

9/11

0/10

Q5

9/52

0/12

Q2

9/03

0/01

Q9

9/91

1/12

Q3

9/19

1/12

Q1

9/01

0/02

(02/23 )2/91

مینگین عامل (انحراف استاندارد)
9/91
()1/12
9/31
()0/10
0/13
()1/39
1/391
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جدول .9ضرایب قابلیت اعتماد ابعاد و کل پرسشنامه PPLI

همبستگی درون گروهی

همبستگی بازآزمای

عامل

تعداد سوال

درک و دانش

9

1/210

احساس خود و اعتماد به خود

9

1/912

>1/110

خود بیانگری و ارتباط با دیگران

9

1/229

>1/110

(1/939)1/50-1/31

کل مقیاس

1

1/929

>1/110

(1/351)1/91-1/19

همبستگی پیرسون

سطح معناداری

همبستگی درون خوشهای (فاصله اطمینان )%15

سطح معناداری

>1/110

(1/903)1/09-1/33

>1/110

(1/329)1/29-1/10

>1/110
>1/110
>1/110

شکل .0مدل سه عاملی برازش شده در تحلیل عاملی تأییدی

بحث و نتيجهگيری

دانش و آگاهی ،احساس خود و اعتماد به خود ،و خودبیانگری و

مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه

ارتباط با دیگران را مورد آزمون قرار داد و این مدل سه عاملی را

سواد بدنی ادراک شده و تعیین درستی و قابلیت اعتماد آن در

تأیید کرد (سام و همکاران .)2103 ،در این مدل هر عامل شامل سه

جامعه نوجوانان شهر تهران انجام گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد

گویه بود .شاخصهای مورد بررسی در برازش مدل شامل شاخص

که نسخه فارسی این پرسشنامه دارای درستی و قابلیت اعتماد

مجذور کا ،شاخص مربعات خطای برآورد ( ،)RMSEAشاخص

مطلوبی است همچنین نتایج درستی صوری و محتوای ،درستی

های  NFI ،GFI ،IFIو  CFIبود .در ابتدا و برای برازش مدل

مطلوب سؤاالت را نشان داد که تأیید کننده ترجمه مناسب سؤاالت

ورودی اولیه از مجذور کا ( )χ2استفاده شد .این مقدار برای

پرسشنامه است.

دادههای این مطالعه معنیدار بوده و نشان میدهد که مدل سه عاملی

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل سه عاملی و تکرار ساختار

فرض شده دقیقاً با دادهها تناسب ندارند .اما  χ2به شدت تحت تأثیر

اصلی پرسشنامه را در نوجوانان ایرانی تأیید کرد .فرضیه آزمون شده

حجم نمونه قرار گرفته و در نمونههای بزرگ احتمال معنیدار بودن

در تحلیل عاملی تأییدی مطابق با مدل سام ( )2103بود که سه عامل

آن باال میباشد (جکسون .)2119 ،با این حال پژوهشها نشان می

322

مصطفی محمدزاده و همکاران

بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار سواد بدنی ادراک شده (...)PPLI

دهد که میتوان از شاخصهای دیگر برای برازش مدل در حجم

قابلیت اعتماد خوب و ثبات پاسخدهی این ابزار برای استفاده در

نمونه باال استفاده کرد .مقدار شاخصهای برازش مدل ،NFI ،CFI

دفعات مختلف است .قابلیت اعتماد بازآزمای یکی از ویژگیهای

 IFI ،GFIو شاخصهای مقتصد  PNFI ،PCFIو  AGFIهمگی

مهم بررسی ویژگیهای روانسنجی است که در پژوهشهای

باالی مالک پذیرش بودند که مقادیر این شاخصها برازش خوب

مختلفی جهت درستی آزمایی و بررسی اعتماد ابزار (بشارت0915 ،؛

را نشان میدهند .ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی (،)RMSEA

بشارت و مسرت )0913 ،مورد استفاده قرار گرفته است .در

مقدار ضعیفی را نشان داد ،با این حال مطلوب بودن حداقل سه

مطالعات سام ( )2103 ،2102فقط به ذکر قابلیت اعتماد همسانی

شاخص از بین شاخصهای مختلف برازش مدل را تأیید میکند

درونی اشاره شده است و قابلیت اعتماد آزمون مجدد گزارش نشده

(پهلوان شریف و مهدویان ،)0915 ،که نتایج شاخصهای ذکر شده

است .اما در پژوهش حاضر نتایج قابلیت اعتماد آزمون مجدد

نشان دهنده برازش مناسب مدل بود .در این راستا سام ( )2102در

تأییدی بر داشتن ثبات و قابلیت اعتماد نسخه فارسی این ابزار است.

مطالعه اولیه خود در طراحی پرسشنامه  PPLIپرسشنامه  03سؤالی را

مطالعه حاضر نشان داد که ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی

مورد تحلیل قرار داد که نهایتا مدل  1سؤالی با سه عامل را شناسایی

پرسشنامه  PPLIدر جمعیت نوجوانان مورد تأیید میباشد .مدل سه

و و این مدل سه عاملی را تأیید کرد (سام و همکاران.)2102 ،

عاملی مفروض سام ( )2102در جمعیت ایرانی نیز برازش مناسب و

همچنین سام ( )2103نیز این مدل سه عاملی را بر روی 0105

قابل قبولی دارد .همچنین عوامل سه گانه این ابزار دارای همسانی

نوجوان مورد بررسی قرار دادند و در آن مطالعه نیز این مدل سه

درونی مناسبی میباشند ،همچنین بررسی قابلیت اعتماد بازآزمای

عاملی مورد تأیید قرار گرفت (سام و همکاران .)2103 ،این نتایج

این ابزار نشان داد که این ابزار قابلیت تکرار پذیری و ثبات خوبی

همسو با یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر تأیید مدل سه عاملی نسخه

دارد و می تواند به دفعات برای سنجش سواد بدنی ادراک شده

فارسی پرسشنامه  PPLIدر جمعیت ایرانی میباشد .این پرسشنامه

نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد .به طور خالصه میتوان نتیجه

همچنین در مطالعهای در ترکیه بر روی جامعه معلمان نیز در یك

گرفت نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادارک شده ( )PPLIدر

مدل سه عاملی مورد تأیید و درستی و قابلیت اعتماد آن به تأیید

جمعیت نوجوانان ایرانی دارای درستی و قابلیت اعتماد مناسبی است

رسیده است (مونوسترالر و ییلدیز.)2121 ،

و ساختار مدل سه عاملی این پرسشنامه مورد تأیید میباشد .این ابزار

بررسی همسانی درونی پرسشنامه سواد بدنی نشان داد که

بدلیل اعتبار مناسب ،سهولت در استفاده ،پاسخدهی و نمرهگذاری

پرسشنامه سه عاملی سواد بدنی ادراک شده از همسانی درونی

ابزاری مناسب برای ارزیابی سواد بدنی ادراک شده نوجوانان باشد.

باالیی برخوردار میباشد .همسو با این یافته پژوهشها دیگر نیز

با توجه به تفاوتهای فرهنگی جوامع مختلف ،یکی از محدودیت

ضریب همسانی درونی پرسشنامه سه عاملی را مناسب گزارش

های پژوهش حاضر استفاده از ابزار سنجش مبتنی بر فرهنگ بیگانه

کردهاند (مونوسترالر و ییلدیز2121 ،؛ سام و همکاران2102 ،؛

بود ،که با توجه به تنوع قومی و فرهنگی کشورمان پیشنهاد میشود

 .)2103نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ضریب قابلیت اعتماد این

که در ایران نیز ابزاری مبتنی بر فرهنگ ایران ساخته و هنجار شود.

پرسشنامه برای عاملهای دانش و آگاهی ،احساس خود و اعتماد

همچنین از آنجا که پژوهش حاضر محدودیت مکانی و سنی داشت

بنفس و خودبیانگری و ارتباط با دیگران به ترتیب  1/99 ،1/93و

و مطالعه بر روی دانش آموزان شهر تهران انجام گرفته است ،تعمیم

 1/99بود .این ضرایب در مطالعه سام ( 1/92 ،1/99 )2102و 1/92

آن به سایر شهرها و دورههای سنی دشوار است .بر این اساس

گزارش شد .همچنین بررسی قابلیت اعتماد بازآزمای کل پرسشنامه

مطالعات جامعتری در دورههای سنی و شهرهای دیگر جهت تأیید

ضریب همبستگی مناسبی ( )1/92را برای آزمون مجدد این ابزار

اعتبار پرسشنامه و هنجاریابی مقیاس پیشنهاد میشود .همچنین از

نشان داد ،همچنین ضریب همبستگی درون خوشهای برای ابعاد

آنجا که این ابزار اولین ابزار دارای اعتبار در زمینه سواد بدنی می

مختلف معنیدار و باال نشان داده شد که در عامل دانش و آگاهی

باشد ،معلمان و برنامهریزان میتوانند از ابزار حاضر جهت سنجش

 ،1/90در عامل احساس خود و اعتماد به خود  1/32و در عاملی

سواد بدنی نوجوانان در راستای شناسایی کمبودها ،برنامهریزی و

خودبیانگری و ارتباط با دیگران  1/93گزارش شد ،که نشان دهنده

اصالح سیاستها متناسب با اهداف تندرستی و فعالیت بدنی اقدام
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