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 25/01/1399تاريخ پذيرش:                10/1398/ 23تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
-هاي روانبررسي ويژگي و «فعاليت بدني نونهاالن» نامةفارسي پرسش  نسخةبا هدف ايجاد  پژوهش حاضر

مدارس دولتي استان مازندران پاية چهارم تا هشتم  آموزاندانشپژوهش آماري  انجام شد. جامعة آن سنجي

از دو مقطع اي گيري خوشهبا روش نمونه (سال 90/11 ± 19/1)ميانگين سني  نفر 864که  ندبود 1397در سال 

و با روش استاندارد  شد ترجمه به فارسي نامهپرسش اصلي انتخاب شدند. ابتدا نسخة اولمتوسطة ابتدايي و 

پايايي   شامل نامهپرسش سنجيهاي روانويژگي .آن را  تکميل کردندها آزمودني، سپس تأييد شد. بازترجمه

کل  ها با نمرةهمبستگي گويه عالوةبهاي، طبقهدرونفاي کرونباخ و ضريب همبستگي از طريق ضريب آل

نفر(   439روايي از طريق شاخص روايي محتوا، روايي سازه با تحليل عاملي اکتشافي ) چنينهم  شده وتصحيح

برازش   ، نتايج پژوهش  شدند.  بررسي  نفر( 328شمار )روايي همگرا با گام ونفر(   425و تحليل عاملي تأييدي )

 89/0برابر با    ضريب آلفاي کرونباخ  را نشان داد.  «نونهاالنفعاليت بدني  »  نامةفارسي پرسش   نسخةخوب مدل  

شده کل تصحيح ها با نمرةبود. تمام ضرايب همبستگي گويه 92/0 برابر با ايطبقهو ضريب همبستگي درون

املي را نشان داد عتکبود. تحليل عاملي اکتشافي ساختار    91/0  برابر با  روايي محتوا شاخص  بود.  3/0بيش از  

 نونهاالن يبدن تيفعال ةنامپرسش  نمراتهمبستگي . ييد کردعاملي را تأتکييدي ساختار تحليل عاملي تأو 

  نامة فارسي پرسش؛ بنابراين، براساس اين مطالعه، نسخة  بود(  P = 0.000)  41/0شمار  فعاليت بدني گامميزان  با  

 ايراني است. نونهاالنابزاري روا و پايا براي سنجش فعاليت بدني  «نونهاالنفعاليت بدني »

 

 .نونهاالنفعاليت بدني،  پايايي،  ، رواييواژگان کلیدی: 

 

 

 

 
1. Email: l_zameni@yahoo.com 

2. Email: Joseph.ashref@me.com 

3. Email: h-khalaji@araku.ac.ir 
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 مقدمه
مند ی نظامهامروراست و  نشدنیانکارم در فعالیت بدنی و ورزشی مشارکت منظ محورمزایای سالمت

های عروقی و بسیاری از بیماری-های قلبیبیماری گیری اولیه و ثانویةپیش درآن  تمتعددی از اهمی

کودکی  سنین  از  افراد  فعالیت بدنی،  سالمتی  فواید  به  دستیابی  برای(. 1)  اندمزمن دیگر حمایت کرده

 ی و نوجوان یکودکی در دوران بدن یالگوها ،زیرا ؛فعال باقی بمانند و شوند تشویق باید نوجوانیو 

، کودکان و 2008راهنمای فعالیت بدنی سال   خطوططبق  (.2ادامه یابند ) یممکن است در بزرگسال

فعالیت همراه با شدید،  تا ت متوسطشد فعالیت بدنی با در دقیقه 60حداقلروزانه باید  نوجوانان

مشارکت داشته ها دستکم سه روز در هفته با اعمال فشار بر استخوان بدنی و فعالیت قدرتیورزشی 

ا تنها فعالیت هستند، ام  ترسال( در مقایسه با بزرگساالن فعال  17کودکان و نوجوانان )شش تا   باشند.

از دارند، سال  10رادی که بیشتر از راستاست و بیشتر افمقادیر هماین با  ردسالخکودکان بدنی 

  وزن افراد دارای اضافه که اندپذیرفته همه حال،بااین (؛3کنند )پیروی نمی شدهتوصیه راهبردهای

 افزایش با بدنی فعالیت و هستند دختران از ترفعال پسران از افراد الغر دارند، کمتری بدنی فعالیت

 منابع  از  بدنی  فعالیت  برآوردتحلیل،    و  گیریاندازه  متفاوت  هایه با وجود روشیابد؛ البتمی  کاهش  سن

د کنمی  دشوارجوامع را    و  مطالعات  در  سطح فعالیت بدنی  مقایسة  نیست و  قیاسقابل  همیشه  گوناگون

(4).  

 است اسکلتی عضالت شده توسطتولید بدنی حرکت هر 1بدنی فعالیت ترین سطح،ایاگرچه در پایه

 ایتر است که در نوع دهیچیپ  یرفتار ،یت بدنیحال، فعالنیابا ؛شودمیمنجر  انرژی مصرف به که

 متفاوت  ابعادها  گوناگون پژوهش  هایسؤال.  متفاوت است  یمطلق و نسب  تشدو    ت، مد3، تکرار2سبک 

 روش نوعبر  ،خاص مطالعة یک برای بدنی فعالیتموردنظر  بُعد و کنندرا ارزیابی میبدنی  فعالیت

 یک با تنها و جایک بدنی فعالیت ابعاد همة ارزیابیامکان  تهالب گذارد؛ر مییتأث انتخابی گیریاندازه

تقسیم   متفاوت  هایهایی در حوزهزیرمجموعه  به  توانرا می  بدنی  فعالیت  ،همچنینروش وجود ندارد.  

 زنگ تفریح مدرسه، مدرسه، ساعات زمان در منزل،شامل  که شودانجام می فعالیت آن درکه کرد 

-، مهمیتعاد بدنی فعالیت ،طور منطقیبه د.وشمی 4یتعاد بدنی فعالیت و فراغتاوقات، ورزش زمان

 شده کنترل  هایمحیط  در  شدهانجام  هایهمطالع  تاهمی  وجود  سالمتی است. با  پیامدهای  در  ترین بُعد

 در مستقیم طوربه هاپژوهش این ها،داده تحلیل و آوریجمع هایتکنیک سازیبهینه و بهبود برای

 
1. Physical Activity 

2. Type or Mode 

3. Frequency 

4. Habitual PA 
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از های ُپرهزینه غالباً برای استفاده از این روش زیرا، ؛نیستندشدنی اجرا یتعاد بدنی فعالیت بررسی

  .(4، 5)کند  محدود پذیری راتعمیم تواندکه می شودمی استفاده کوچک هاینمونه

 تأثیربرای تعیین روابط بین فعالیت بدنی و مزایای سالمتی و فعالیت بدنی    بدیهی است ارزیابی دقیق

گیری فعالیت های اندازهروشکلی،  طوربه  .ت دارداهمیکودکان و نوجوانان    درفعالیت بدنی    هایهمداخل

کنند فعالیت بدنی را ارزیابی می  های متفاوتد که جنبهشومیبه دو روش عینی و ذهنی تقسیم    بدنی

 یا  فیزیولوژیک یپارامتر ،عینی هایروش(. 5ای با هم ترکیب شوند )و ممکن است در مطالعه

 و نظر از هاروش این کنند.بدنی استفاده می فعالیت برای برآورد آن از و را ثبت کرده بیومکانیکی

 بدنی  عینی فعالیت ارزیابی  های(. روش4)  ندهست گیریاندازه  خطای  مستعد  اام  متأثر نیستند،  کادرا

 های روش و حرکت حسگرهای ، فیزیولوژیک هایگیریاندازه انرژی، مصرف هایگیریاندازهشامل 

ها و نامهشامل پرسش نیز ذهنی هایروش (.6) گر هستندحس نوع چند ترکیبی از کهاست  ارزیابی

 ک ادرا و عقیده تأثیرتحت است ممکنکه  هستندفعالیت بدنی از  1خودگزارشی روزانةهای یادداشت

 و ابعاد شناسایی برای بدنی فعالیت هاینامهپرسش(. 4) دنگیربقرار  دو هر یا پژوهشگر کننده،شرکت

برخالف . دنشومی کار گرفتهبه مصاحبه یا خودگزارشی هایپاسخ از طریق بدنی فعالیت هایحوزه

یق فعالیت بدنی در گیری دقاندازهی در هایسنجش فعالیت بدنی، محدودیتدر های زیاد پیشرفت

 و و بیومکانیکی در طول نمو طبیعی دلیل تغییرات شناختی، فیزیولوژیکبه های اول زندگیسال

 فعالیت دلیل نوع و ماهیت  به.  وجود دارد  کودکان و نوجوانانهمچنین الگوی متناوب فعالیت بدنی در  

به تجهیزات   نیازدلیل ولی به ،اندسنج در اولویتابزارهای عینی مثل شتاب و نوجوانان کودکانبدنی 

برای برآورد فعالیت   هانامهمله پرسشازج  ابزارهای ذهنی،  اجرای آن در مقیاس بزرگدشواری  و    خاص

  .(7) و جذابیت بیشتری دارند برتریبزرگ  های جمعیتیگروهبدنی در 

بنا کنندگان توانایی یادآوری شرکت ند که برپایةاترین روش ارزیابی فعالیت بدنیرایج ،هانامهپرسش

ت یا تواتر فعالیت بدنی(، چگونگی کنند )مثل نوع، مدگیری میچیزی که اندازه وسیلةبهاند و شده

گیری ها )مثل اندازه، زمان یا کیلوکالری(، کیفیت دادهبدنی فعالیتهای نمره ها )مانندگزارش داده

های تفریحی و غیرتفریحی( و چگونگی فعالیت ظرفیتی و جدید،  تهای عادت، تفاوت بین فعالیتشد

کاربرد اند. مزایای  یا مصاحبه( متفاوت  ایرایانه  نامةارزیابی با کاغذ و مداد، پرسش  ها )مانندکسب داده

توانایی در  ،شدیدبدنی گیری فعالیت ت در اندازهدق، آسانمدیریت ، شامل هزینة کم هانامهپرسش

 اساسبرها  افراد یا گروه  بندیباال(، رتبهو  پایین، متوسط  بدنی )  های مجزای سطح فعالیتتعیین دسته

ها پیشرفت و بهبود در گروهدادن  ئیاتی درمورد فعالیت بدنی و نشانردن جزکشان، فراهمفعالیت بدنی

متوسط  وگیری فعالیت سبک در اندازه ها نیز دقت کمنامهپرسشکاربرد  یا افراد است. معایب بالقوة

 
1. Self-Report Diaries 
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( و عوامل هاتگی به زبان نویسنده )یعنی سؤالوابس  وسیلةو ممکن است به  و ارزیابی مصرف انرژی است

ه، سن و تغییرات فصلی( محدود شود. نامبیرونی )یعنی مطلوبیت اجتماعی، پیچیدگی پرسش

 زمانی  همچنین  ی در سطح گروهی نسبت به سطح فردی وطور معنادارهای خودگزارشی بهنامهپرسش

(. 8پایاتر هستند ) ،شونددهی میهای مجزا سازماناساس سن تقویمی و با دورهها برنامهکه پرسش

ممکن است کمتر   این افرادهای زیادی دارد که  محدودیتهای خودگزارشی  روش  خردسالکودکان    در

 تنها به این دلیل باشد که الگوی فعالیتممکن است نه وشان باشند قادر به یادآوری فعالیت بدنی

در توانایی زبانی علت تفاوت به ، ممکن استهمچنینتراست. شان متغیرتر و یادآوری آن سختبدنی

ای طراحی گونههای فعالیت بدنی کودکان باید بهنامهپرسش ،دلیلهمینبه (؛5) شان باشدو شناختی

(. 9کاهش یابد )قبول ه حداقل قابلها بهای شناختی، حافظه و برآورد مهارتتثیر مهارشوند که تأ 

-مناسبمورد گیری درتصمیم های دردسترس برای پژوهشگران،نامهدلیل تنوع در پرسشبههرچند 

ابزارهای نتایج مطالعات حاکی از آن است که  اام زار خاص نیازهای پژوهش آسان نیست،ترین اب

 1رسیتکه ارزشمند  (. یکی از ابزارهای بالقوة10پایایی مناسبی دارند ) خودگزارشی محدودی روایی و

( 12)و همکاران  3و بیدل 2010( در سال 10)و همکاران  2پااچین، 2008( در سال 11) و همکاران

برای نونهاالن چاق و دارای  طور خاصبهو  4نونهاالنبرای ارزیابی فعالیت بدنی  2011در سال 

نامه روایی و پایایی پرسشاست.  5«نونهاالنفعالیت بدنی »نامه پرسشکردند، یید تأ  (13وزن )اضافه

د که ممکن است این ندهنشان می هاپژوهش ولی ،(14، 15) شدیید تأ کانادایی  کنندگانشرکتدر 

انگلیس روایی و پایایی آن در ؛ بنابراین، (16) ها فاقد اعتبار باشدنتایج برای سایر نژادها یا قومیت

نیز بررسی (  22( و ایاالت متحده )21(، اسپانیا )20(، هلند )19)  (، ترکیه18(، چین )17ژاپن )(،  16)

حسب نژاد بر  «نونهاالنفعالیت بدنی  »  نامةساختار عاملی پرسشها نشان داد که  بررسی  ،نینچهم.  دش

که برخی حالی(؛ در7،  18یید کردند )عاملی ابزار را تأ ساختار تکها  پژوهشبرخی  .  (16) متفاوت است

گسترده   هایدادن پژوهشانجامبرای    است  (. بدیهی16،  19عاملی را شناسایی کردند )دیگر ساختار دو

شود. سنجی شده احساس نیاز میدر داخل کشور، به ابزاری روان نونهاالنفعالیت بدنی در زمینة 

نامه فعالیت پرسش دو و ضریب آلفای کرونباخ ییروایی صوری، محتوا( 23و همکاران ) 6ایمانیفقیه

 
1. Tessier 

2. Chinapaw 

3. Biddle 

4. Older Children 

5. Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) 

6. Faghihimani 
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-ولی برای بررسی ویژگی ،کردندکودک و نوجوان بررسی  82 را در (14و همکاران ) 1کوالسکی بدنی

سنجی از قبیل پایایی همسانی های روانروشترین متداول استفاده از ،نامهسنجی پرسشای روانه

توصیه درونی، پایایی ثبات، روایی سازه، روایی معیار، روایی همگرا، ساختار عاملی و برازش مدل 

و نونهاالن«  یبدن تیفعال» ةنامپرسشفارسی اساس، این مطالعه با هدف ایجاد نسخة براین ؛شودمی

 است. انجام شدهنجی و ساختار عاملی آن سهای روانبررسی ویژگی

 

 پژوهش روش
  آموزان دانشآماری آن را  که جامعة بود همبستگی مقطعی و روش آن توصیفی از نوع ،طرح پژوهش

استان  یشهرها دولتی مدارس( چهارم تا هشتم کالس) اول متوسطه مقطع ابتدایی و دختر و پسر

شرایط مدارس در احتمالی  هایتفاوت وجود جه بهبا توتشکیل دادند.  1397مازندران در سال 

...( و حضور اقتصادی و -ت، ساعات آموزشی، وضعیت اجتماعیغیردولتی با دولتی )مانند فضا، امکانا

عنوان جامعة آماری به دولتی آموزان مدارسآموزان در مدارس دولتی، دانشدانش تعداد بیشتری از

 هاال برابر تعداد سؤ 10-20اد نمونه را ، تعد2مقیاس انطباق ادبیات مربوط به  نظر گرفته شدند.در

نمونه  300-500ییدی با که مطالعات تحلیل عاملی تأ است یه شده توص ،کند. همچنینتوصیه می

، فت آزمودنیاُو با احتمال اول  ه به دو زیرجامعة مقطع ابتدایی و متوسطةبا توج (.24انجام شود )

ای طبق مراحل زیر انتخاب گیری خوشهگرفته شد که با روش نمونهنظر نفر در 986حجم نمونه 

ابتدا استان مازندران به سه قسمت )غربی، مرکزی و شرقی( تقسیم شد و از هر قسمت شهرهایی شدند:  

 بعد، مرحلة در .ندت انتخاب شدای هدفمند با توجه به تمرکز جمعی طور تصادفی با روش سهمیه به

 شدهرشهرهای ذک و پسران دختراناول  متوسطة وابتدایی  مقطع دولتی مدارس تمام از فهرستی

از هر مدرسه   ،آخر  در مرحلة  .شدند  انتخاب  آماری  منطقة  هر  در  تصادفی  طوربه  مدارسی  و  آمد  دستبه

: رضایت عبارت بودند از  های ورود به پژوهشمعیار  صورت تصادفی انتخاب شد.در هر پایه یک کالس به

افرادی که   های خروج از مطالعه عبارت بودند از:معیار  .شرکت در مطالعه  والدینشان برای  ها وآزمودنی

یا اینکه به  ر کرده بودندطور ناقص ُپها را بهنامهپرسش که کسانی نداشتند،سالمت کامل جسمانی 

)با حداقل یک  روز چهارشمار را حداقل هایی که گامآزمودنی، نامه جواب بلی دادندپرسش  10سؤال 

 .ساعت در روز به دستشان نبسته بودند 10و بیشتر از  روز پایان هفته(

بتدا سه متخصص ا که باید توضیح داد به فارسی «نونهاالنفعالیت بدنی »نامه پرسش دربارة ترجمة

را به فارسی ترجمه نامه پرسشاصلی  ( نسخةانگلیسی و فارسی علوم ورزشی )مسلط به هر دو زبان

 
1. Kowalski 

2. Scale Adaptation 
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سپس، با  .انگلیسی ترجمة حاصل را به انگلیسی برگرداندند ، سه متخصص در زباناز آن پس کردند.

فارسی به انگلیسی اصالحات الزم در ترجمه صورت گرفت.   مقایسة متن انگلیسی اصلی و نسخة ترجمة

فارسی از نظر اصطالحات و مفاهیم منظور ارزیابی نسخة نامه بهو انگلیسی پرسشفارسی نسخة 

 و نوجوانان  کودکان بدنی سالمت و فعالیتکه در حیطة  دانشگاهعلمی عضو هیئت 10فرهنگی، به 

اساس شاخص روایی نامه را برپرسش هایالسؤال شد و از آنان درخواست شد ارستخصص داشتند، 

محتوا  که رواییبخش(. برای اینبسیار رضایت بخش تا چهار =نارضایت ارزیابی کنند )یک = 1محتوا 

ه به اینکه سؤال با توج  (.25بدهند )  چهاریا    سهال امتیاز  متخصصان باید به هر سؤبخش باشد،  رضایت

های دلیل تفاوتاین سؤال به مربوط است، بایدهای بدنی افراد نامه به میانگین فعالیتاول پرسش

اساس، در ؛ برهمین(19-16) دشوهای رایج در هر کشور تعدیل فعالیتاساس اجتماعی و بر-فرهنگی

-بیسرانی،  قایقهای ورزشی مانند  زمان انطباق فرهنگی مطابق با دیدگاه مشترک متخصصان، فعالیت

، هاکی بیرون از سالن، هاکی داخل سالن، اسکیت روی یخ، اسکی 2بُرداسکیتفوتبال آمریکایی، بال، 

 ای های ورزشیو فعالیت شدندحذف  ،شوندکه معموالً در ایران اجرا نمی هاکی روی یخکوهستان و 

 هایباشگاهو  و ژیمناستیک که در مدارس   های رزمی )کاراته و تکواندو(، تنیس روی میزهمچون ورزش

 نامةپرسش ترجمة. ندنامه اضافه شدفارسی پرسش ، به نسخةندهست تررایج در این سنین ایران

از  نفر 51انتخاب تصادفی با  کنندهشرکت 75ی رو 3مقدماتی ایمطالعهدر  «نونهاالنفعالیت بدنی »

 ± 30/9وزن:  متر،سانتی 10/154 ± 96/6 قد: سال، 76/11 ± 09/1 :ی)با میانگین سن هر کالس

تا مشخص  بررسی شد کیلوگرم بر مجذور متر( 62/20 ± 03/2بدن:  شاخص تودة کیلوگرم و 98/48

 اند. در نتیجة درک کرده موارد را کامالً  و همةدر درک معنای اصطالحات مشکلی ندارند ها آنشود 

بودن برای دلیل نامفهومبه 5و »ایروبیک«  4دویدن«، گزینة »سکسکه مقدماتیاین مطالعه 

فعالیت  14 نامه شامل انتخابال اول پرسشسؤنامه حذف شد و درنهایت، پرسشاز  کنندگانشرکت

 مقدماتی کننده در مطالعةآموزان شرکتدانشالزم است ذکر شود که . )در پیوست موجود است( دش

 مطالعه قرار نگرفتند.  در نمونة

بود.  6بندشیائومی می شمارگامو  «نونهاالنفعالیت بدنی » نامةپرسش شامل پژوهش هایابزار  

 خودگزارشی صورت  به  فعالیت بدنی  روزةهفت  یادآورینامة  پرسش  »فعالیت بدنی نونهاالن«  نامةپرسش

 )تقریباً چهارم تا هشتمکالس  نونهاالنفعالیت بدنی متوسط تا شدید سطوح که برای ارزیابی  است

 
1. Content Validity Index (CVI) 

2. Skateboarding 

3. Pilot 

4. Skipping 

5. Aerobics 

6. Xiaomi Mi Band Pedometer 
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های اول فهرستی از فعالیتال . سؤاستال سؤ 10 حاویطراحی شده است که  سال( 14هشت تا 

بار  و چند ذشته در کدام فعالیتکودک در طی هفتة گ کنددهد که تعیین میرا ارائه میگوناگون 

های السؤ  شود.نظر گرفته میال اول درمرکب سؤ  نمرةها میانگین کل فعالیت  و  مشارکت داشته است

بدنی، زنگ تفریح، زمان ناهار، بعد از مدرسه، تربیتفعالیت بدنی در کالس  مورد میزان  دردوم تا هشتم  

گذشته در کل روزهای هفتة میانگین فعالیت بدنی  وردم درمنُهال . سؤهستندعصرها و آخر هفته 

 ال آخر سؤشود. نظر گرفته میال درمرکب این سؤ است و میانگین فعالیت همة روزهای هفته نمرة

بیماری دلیل  بهرا    شانعادیگذشته فعالیت بدنی    ول هفتةدر طاست که    آموزانیشناسایی دانشبرای  

نامه از مقیاس در این پرسش  شود.نمی  قلمدادفعالیت بدنی    بخشی از نمرةنداشتند و  ا شرایط دیگری  ی

 هفت بار و بیشتر( پنج تا =  ون هیچ فعالیتی تا پنجبد شده است )یک =ای لیکرت استفاده گزینهپنج

از  نامهکل فعالیت بدنی در این پرسش است. نمرة باالتر دنینشانگر سطوح فعالیت ب یشترکه نمرات ب

با بود که بند شیائومی می شمارگامپژوهش، ابزار دیگر . (26) آیددست میبه اول السؤ نُهمیانگین 

است  بدنی فعالیت سنجش برای قبولیقابل درصد ابزار 81/5 1درصد و ضریب تغییر 56/96دقت 

 تا متوسط بدنی فعالیت دقیقه 60)نوجوانان کودکان و شده در روز به میزان فعالیت توصیه(. 27)

متناسب با  هدف  گام  ،درنتیجه(؛  28آید )می  دستبه  روز  در  گام  13000  تا  10000  با  ( حداقلشدید

 تعداد گام هدف)  فعال  گروه  دو  در  هاآزمودنی  اساس،اینبر  و  شد  گرفته  درنظر  در این بازه  سن و جنس

 روزهای  م دیگر، تعدادمه  ضوعموگرفتند.    جای  (تعداد گام  <تعداد گام هدف  )غیرفعال    و  (تعداد گام  ≥

 ، مستمر نظارت روز هفت است که بدنی فعالیت از پایا برآوردی وردنآدستبه برای موردنیاز ارزیابی

 (. 29) منطقی است

های منتخب و با هماهنگی و شهرستان استان مازندران پرورشوآموزش ةاز ادار مجوز دریافتپس از 

، در کالس بدنی داشتندآموزان کالس تربیتبدنی مدرسه در ساعتی که دانشمدیر و معلم تربیت

 نامهپرسشسپس، و شد ارائه  نامهتکمیل پرسش توضیحات مختصری دربارة اهداف پژوهش و نحوة

صورت  آموزان بهدقیقه بود و دانش  20  نامهزان توزیع شد. متوسط زمان تکمیل پرسش آمودر بین دانش

 ،برای سنجش روایی همگرا  (نفر  400)  آموزانتعدادی از دانشرا تکمیل کردند. در    نامهگروهی پرسش

مورد اطالعاتی درشان بسته شد.  به مچ دست  ،و سپس  ه به اطالعات فردی تنظیم شدشمارها با توجگام

شد که در طول هفت   درخواستها  کنندگان داده شد و از آناستفاده از آن به شرکت  شمار و نحوةگام

گرفتن در این گروه پس از یک هفته هنگام تحویلان جدا نکنند. ششمار را از دستروز آینده گام

هفته   ششت  مدشمار بهگام  67مجموع، از  در  .آموزان قرار گرفتدر اختیار دانش  نامهشمار، پرسشگام

آموز و رضایت آگاهانه از دانشموازین اخالقی شامل دریافت ها استفاده شد. برای گردآوری داده

 
1. Coefficient of Variability 
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 122ین پژوهش،  کننده در اشرکت  986از  د.  ی رعایت ششان، تضمین حریم خصوصی و رازداروالدین

ها انجام تحلیل داده آزمودنی 864نهایت با  شدند و درای خروج از پژوهش خارج اساس معیارهنفر بر

د و درصد فراوانی استفاده شده در آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارها برای تحلیل داده .شد

پایایی  ین ضریب آلفای کرونباخ،نامه از طریق تعیهمسانی درونی پرسش. در آمار استنباطی، است

با  3مقیاس-الارتباط سؤ و 2ای طبقهاز طریق تعیین ضریب همبستگی درون  1زمانی با روش بازآزمایی

نامه پرسش  روایی سازةدر تعیین    .ندشدارزیابی    4شدهکل تصحیح  ةها با نمراز همبستگی گویهاستفاده  

 .دشاستفاده  6ییدیعاملی تأ و تحلیل  5از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی «نونهاالنفعالیت بدنی »

فعالیت بدنی و سنجش فعالیت بدنی با  نامةپرسش روایی همگرا همبستگی بین نمرة در ،همچنین

 8ندگیبرازو  7پذیریدر درک افراد متخصص توافقاز طریق روایی محتوا نیز  .شمار بررسی شدگام

تحلیل  .، بررسی شد(25) عنوان شاخص روایی محتوا پذیرفته شده استکه به مقیاسهای السؤ

 انجام شد. 80/8نسخة  10و لیزرل  25نسخة  9اس.پی.اس.اس. افزارهای آماریها با استفاده از نرمداده

 نظر گرفته شد.در  P ≤ 0.05سطح معناداری 

 

 نتایج
ان نفر( پسر 468)درصد را  2/54و  اننفر( دختر 396)درصد را  8/45 ،کنندگانشرکتاز تعداد کل 

 37/47 ± 12/11: وزن متر،سانتی 14/152 ± 13/7 :قد سال، 90/11 ± 19/1 :سنیمیانگین با 

آمار توصیفی  .تشکیل دادندکیلوگرم بر مجذور متر  45/20 ± 89/2 :شاخص تودة بدن کیلوگرم و

برای دختران، پسران و درمجموع در جدول شمارة یک  «نونهاالنفعالیت بدنی » نامةنمرات پرسش

 نامةپرسش نمرة بود. 67/2 ± 03/1 «نونهاالنفعالیت بدنی نامة »کل پرسش نمرةارائه شده است. 

بود  بیشتر (39/2 ± 99/0دختران ) طور معناداری از نمرة( به93/2 ± 05/1فعالیت بدنی پسران )

(P= 0.000  ،t= 9.03 .) 

 

 
1. Test-Retest 

2. Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) 

3. Item/Scale Relationship 

4. Corrected Item Total Correlations (CITCs) 

5. Exploratory Factor Analysis 

6. Confirmatory Factor Analysis 

7. Comprehensibility 

8. Suitability 

9. SPSS 

10. LISREL 
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 در دختران، پسران و کل نمونه «نونهاالنفعاليت بدني » نامةآمار توصيفي نمرات پرسش -1جدول 

 هاسؤال
 نفر( 864مجموع ) نفر( 468پسران ) نفر( 396دختران )

 ميانگين 
انحراف  

 استاندارد 
 ميانگين 

انحراف  

 استاندارد 
 ميانگين 

انحراف  

 استاندارد 

های فهرست شده در فعالیتزمان سپری -1

 شده
76/1 61/0 23/2 62/0 99/1 61/0 

 13/1 64/3 16/1 91/3 09/1 37/3 زنگ تربیت بدنی )ورزش( -2

 01/1 62/2 94/0 97/2 07/1 27/2 زنگ تفریح -3

 09/1 32/2 23/1 49/2 94/0 14/2 وقت ناهار -4

 10/1 45/2 07/1 49/2 10/1 39/2 بالفاصله بعد از مدرسه -5

 06/1 49/2 06/1 70/2 06/1 28/2 عصرها -6

 16/1 64/2 23/1 93/2 08/1 30/2 هاآخر هفته -7

 11/1 78/2 14/1 16/3 08/1 40/2 خود بهترین توصیف از فعالیت بدنی -8

میزان فعالیت بدنی در هر روز از هفته  -9

 گذشته
68/2 92/0 25/3 95/0 98/2 95/0 

 03/1 67/2 05/1 93/2 99/0 39/2 فعالیت بدنی کودکان نامةپرسش

 

های از روش «فعالیت بدنی نونهاالننامة »پایایی پرسش : در پژوهش حاضر برای محاسبةپايايي

نامة »فعالیت بدنی منظور ارزیابی همسانی درونی پرسشبه .شد استفادهبازآزمایی  و همسانی درونی

دست آمد. به 89/0در کل نمونه . ضریب آلفای کرونباخ نونهاالن« ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد

 120 روز در بین 15 زمایی طی دو مرتبه آزمون با فاصلةای با روش بازآطبقهضریب همبستگی درون 

کل  ها با نمرةهمبستگی گویه ،همچنیندست آمد. به 92/0مقدار آن  به شد کهآموز محاسدانش

های دیگر ارزیابی هر گویه با مجموع نمرات گویه ، با تعیین ضریب همبستگی بین نمرةشدهتصحیح 

 است. شمارة دو ارائه شدهشد. نتایج در جدول 
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 تحليل عاملي اکتشافي و تحليل عاملي تأييديشده، کل تصحيح نمرةها با همبستگي گويه -2جدول 

 هاسؤال

همبستگي 

 نمرة ها باگويه

 شدهکل تصحيح

تحليل عاملي 

 اکتشافي

 (439)تعداد = 

تحليل عاملي 

 تأييدي

 (425)تعداد = 

 73/0 79/0 60/0 های فهرست شدهشده در فعالیتزمان سپری -1

 65/0 68/0 51/0 زنگ تربیت بدنی )ورزش( -2

 77/0 81/0 54/0 زنگ تفریح -3

 59/0 68/0 38/0 وقت ناهار -4

 61/0 70/0 60/0 بالفاصله بعد از مدرسه -5

 56/0 67/0 55/0 عصرها -6

 65/0 77/0 66/0 هاآخر هفته -7

 82/0 82/0 70/0 بهترین توصیف از فعالیت بدنی خود -8

 89/0 88/0 76/0 میزان فعالیت بدنی در هر روز از هفته گذشته -9

 

 نامةهای پرسشالها در سؤآن  یید کردند و میانگین نظرهایتأ  راروایی محتوا افراد متخصص : روايي

برای بررسی روایی  بود. 91/0نامه و شاخص روایی محتوای پرسش 52/3 «نونهاالنفعالیت بدنی »

و تحلیل عاملی اکتشافی با دو روش  1اعتبارسنجی متقابل «،نونهاالنفعالیت بدنی نامة »پرسش سازة

هدف از اعتبارسنجی متقابل این (، 19به نقل از ) 2دیدگاه بایرناز  شد. انجامییدی تحلیل عاملی تأ 

. با شود یا خیر دوم تکرار تواند در نمونةدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی میکه آیا مدل بهاست 

یم شدند. طور تصادفی به دو گروه تقسکننده در این پژوهش بهآموز شرکتدانش 864این هدف، 

گروه دوم  نفر( و تحلیل عاملی تأییدی در بین 439گروه اول نمونه ) تحلیل عاملی اکتشافی در بین

شده برای تحلیل عاملی ای بررسی کفایت حجم نمونة انتخاب بر نفر( اجرا شد. قبل از آن 425نمونه )

ها، آزمون برای تعیین همبستگی بین گویه  و  3الکین-یرمی-برداری کیزرنمونهاکتشافی، آزمون کفایت  

          ( و آزمون کرویت بارتلتKMO 0.93 =)شاخص کفایت حجم نمونه  .انجام شد 4کرویت بارتلت

(2196.98 =  2X  ،= 86 df  ،000= 0. P  )الزم برای استفاده از تحلیل های  فرضپیشدهند که  نشان می

نتایج شود، )شکل شمارة یک( مشاهده می 5که در نمودار اسکری گونههمانعاملی رعایت شده است. 

 نامه را نشان داد. عاملی پرسشساختار تکتحلیل عاملی اکتشافی 

 
1. Cross-Validation 

2. Byrne  

3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

4. Bartlett’s Test of Sphericity 

5. Scree Plot 
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 نامهنمودار اسکري کتل براي تعيين تعداد عوامل پرسش -1شکل 

 

عاملی یید ساختار تکتأ ییدی استفاده شد. برای وایی سازه از روش تحلیل عاملی تأ ربررسی  ادامةدر 

روی ، تحلیل عاملی تأییدی  (439)تعداد =  اول    مستخرج از نمونة  «نونهاالنبدنی    فعالیتنامة »پرسش

 های برازندگیشاخصاز    و اجرا شد  80/8  افزار لیزرل نسخةبا استفاده از نرم(  425)تعداد =  دوم    نمونة

، 3کویی برازش ی، شاخص ن2برآورد   خطای مربعاتمیانگین    ، ریشة1نسبت مجذور کای به درجات آزادی

شاخص  و 6شده، شاخص برازش هنجار5تطبیقی شاخص برازش ، 4شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

استفاده شد. نتایج مربوط ها و مدل تحلیل عاملی تأییدی برای توافق بین داده 7 نشدهبرازش هنجار

در جدول  «نونهاالنفعالیت بدنی » نامةفارسی پرسشاختاری نسخة های برازندگی مدل سبه شاخص

بود  89/0تا  51/0ها در مدل در دامنة ضرایب استاندارد برای کل گویه ارائه شده است. شمارة سه

 (.)شکل شمارة دو

 

 

1. Chi-Square by Degrees of Freedom (
2

𝑑𝑓⁄ ) 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Normed Fit Index (NFI) 

7. Non-Normed Fit Index (NNFI) 
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 «نونهاالنفعاليت بدني نامة »فارسي پرسش  مدل تخمين استاندارد نسخة -2شکل 

 

و سنجش فعالیت  «فعالیت بدنی نونهاالننامة »پرسش طریق همبستگی بین نمرةروایی همگرا از 

شمار، استفاده از گام  روزةکننده در پروتکل هفتآموز شرکتدانش  400شمار بررسی شد. از  بدنی با گام

 « فعالیت بدنی نونهاالننامة »ا فراهم کردند. همبستگی بین نمرة پرسشهای معتبری ردادهنفر  328

 ( معنادار بود. P = 0.000 ،= 0.41 rشمار )و گام

 
 «نونهاالنفعاليت بدني نامة »فارسي پرسش هاي برازندگي مدل ساختاري نسخةشاخص -3جدول 

 نتيجه قبولدامنة مورد مقدار اختصار شاخص برازندگي

2 نسبت مجذور کای به درجات آزادی
𝑑𝑓⁄  تأیید مدل 1-3 9/2 

 تأیید مدل < RMSEA 06/0 09/0 خطای برآورد میانگین مربعات ریشة

 تأیید مدل > GFI 96/0 9/0 شاخص نیکویی برازش

 تأیید مدل > AGFI 93/0 9/0 شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 تأیید مدل > CFI 98/0 9/0 شاخص برازش تطبیقی

 تأیید مدل > NFI 98/0 9/0 شدهشاخص برازش هنجار

 تأیید مدل > NNFI 98/0 9/0 شاخص برازش هنجار نشده
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 گیری بحث و نتیجه
نتایج انجام شد.    «نونهاالنفعالیت بدنی  نامة »پرسشفارسی  نسخة  سنجی  پژوهش حاضر با هدف روان

کالس نونهاالن  برای ارزیابی سطوح فعالیت بدنی  که  پرسشنامه    این  فارسی  که نسخةپژوهش نشان داد  

ال سؤ شدةهای فهرستمیانگین فعالیتشود، دارای روایی و پایایی است. استفاده میچهارم تا هشتم 

 توسط شدهبا نتایج گزارش یافتهاین که  (99/1 ± 61/0بود )کمتر ها الاز دیگر سؤ نامهاول پرسش

 انگلیسی  کنندگانشرکتدر    (16)  2آپتنو توماس و    ایترکیه  هایآزمودنیدر    (19)  و همکاران  1اردیم

در نونهاالن که گونه تفسیر کرد توان ایناین نتیجه را میهای پیشین، همانند پژوهش .مشابه است

ال به سؤاین  هایگزینه شودندارند و پیشنهاد میال اول مشارکت سؤ شدةهای فهرستاغلب فعالیت

ال دوم دیگر، میانگین سؤازسوی . ها مشارکت دارنددر آننونهاالن که اغلب  تقلیل یابند هاییفعالیت

 با ( که این یافته64/3 ± 7/1بود ) مرتبط بود، زیادبدنی نامه که با فعالیت بدنی کالس تربیتپرسش

بود ( مشابه 19و اردیم و همکاران ) (18و همکاران ) 3وانگ(، 16های توماس و آپتن )پژوهشنتایج 

 . نمرةنامه در محیط مدرسه باشدکردن پرسشگر مطلوبیت اجتماعی ناشی از پرکه ممکن است بیان

نسبت به طور معناداری به( 67/2 ± 03/1کننده در پژوهش )آموزان شرکتکل فعالیت بدنی دانش

کنندگان شرکتدر این گروه سنی مانند  با نژادهای متفاوت افرادشده در نتایج مطالعات انجام

 (19/3  ±  64/0آمریکای التین )  ،(37/3  ±  69/0آفریقایی )-(، آمریکایی36/3  ±  8/0)  اروپایی-آمریکایی

( 19) (16/3 ± 73/0) ایهو ترکی (16) (36/3 ± 67/0 ،49/3 ± 69/0های انگلیسی )نمونه، (22)

( نزدیک بود. این 18( )62/2  ±  68/0چینی )کنندگان  شرکتدست آمده از  ولی به نتایج به  ،تر بودکم

مداخالتی برای بهبود طراحی فعالیت بدنی کمتری دارند و ایرانی نونهاالن دهد که یافته نشان می

 ممکن است  آموزان مدارس دولتی بود ودانشالبته این یافته ویژة  است؛ شان ضروریفعالیت بدنی

مانند )  با مدارس دولتیاحتمالی  های  دلیل تفاوتمدارس غیردولتی به  آموزاندانشاستفاده از آن برای  

  مناسب نباشد. ...(اقتصادی، فضا، امکانات و -وضعیت اجتماعی

ضریب همبستگی ضریب آلفای کرونباخ و  نونهاالن«فعالیت بدنی » نامةبررسی پایایی پرسش برای

ضریب آلفای  کلی بنا نهادند که طبق آن ایقاعده (30) 4جورج و مالری. ای محاسبه شدطبقه درون

برانگیز، بیشتر از السؤ 6/0قبول، بیشتر از قابل 7/0 خوب، بیشتر از  8/0عالی، بیشتر از  9/0بیشتر از 

در   89/0ضریب آلفای کرونباخ    اند. طبق این قاعده،قبول دانستهغیرقابلرا    5/0ضعیف و کمتر از    5/0

در شده  با نتایج مطالعات گزارش این یافته.  نامه استسطح همسانی خوب پرسش  نشانگراین پژوهش 

 
1. Erdim 

2. Thomas & Upton 

3. Wang 

4. George & Mallery 
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(، ( )18=    0.79چینی )  (،( )17=    0.80ژاپنی )(،  ( )15=    0.89 - 0.79کانادایی )  کنندگانشرکت

آزمون مجدد -. پایایی آزمونراستاستهم( 21)( =  0.76و اسپانیایی ) (( )19=  0.77ای )ترکیه

  ای زیادی را طبقهایایی زمانی(، ضریب همبستگی درون برای ارزیابی ثبات مقیاس در طول زمان )پ 

(0.92  =ICC نشان داد که حاکی )یج مقیاس برای از پایایی زمانی عالی یا قابلیت تکرارپذیری نتا

این  (.31) شودنظر گرفته میعالی در 8/0 برابر با ایطبقههمبستگی درون ایرانی است؛ زیرا،نونهاالن 

و  (ICC( )19=  0.91)  ایهترکی(، ICC( )18=  0.82چینی )های در نمونه ییهابا نتایج پژوهش یافته

ها ابعاد یک الاگر سؤمقیاس، -الارتباط سؤبررسی در  .مشابه است( 21)( ICC= 0.96 اسپانیایی )

باید  شدهکل تصحیح  ها با نمرةهمبستگی گویه  ،گیری کنندموضوع مشابه مانند فعالیت بدنی را اندازه

ها با نمره همبستگی گویه که در جدول شمارة دو مشخص است،گونههمان (.32) بیشتر باشد 3/0از 

چینی  کودکانآمده در دستنتایج به با حدوداً کهاست  38/0-76/0ای از دامنه درکل تصحیح شده 

ارتباط  دهد کهنشان می یافته این است.مشابه ( 19) (25/0-69/0ای )( و ترکیه18( )72/0-29/0)

 نامة روایی پرسشبرای بررسی  قبول است.قابل «نونهاالنفعالیت بدنی نامة »مقیاس پرسش-السؤ

در این پژوهش، شاخص از معیارهای روایی محتوا، سازه و همگرا استفاده شد.    «نونهاالنفعالیت بدنی  »

« نونهاالنفعالیت بدنی  نامة »محتوای پرسش  کنندةمتخصص ارزیابی  10  روایی محتوا منتج از نظرهای

این  ،نتیجهدرباشد؛  83/0(، شاخص روایی محتوا باید حداقل 25) 1طبق نظر لینبود.  91/0 برابر با

ابتدا  ،روایی سازه برای بررسی .و معیار روایی محتوا را دارد ر استنامه از نظر فرهنگی سازگاپرسش

 « نونهاالنفعالیت بدنی نامة »عاملی پرسشتحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که نتایج آن ساختار تک

توماس و که صورتی( نشان داد؛ در18) و وانگ و همکاران( 7) جانز و همکارانهای پژوهشرا همانند 

تحلیل را شناسایی کردند.    ( ساختار دوعاملی22و همکاران )  2مور  و  (19اردیم و همکاران )(،  16آپتن )

ر تحلیل عاملی اکتشافی آمده ددستعاملی بهدوم مطالعه، از ساختار تک عاملی تأییدی روی نمونة

نامة پرسش. روایی همگرای (33) های برازندگی در سطح مطلوبی بودندشاخص همةحمایت کرد و 

شده و فعالیت بدنی ثبتنامه رسشپ این  همبستگی بین نمرةبا ارزیابی  «نونهاالنفعالیت بدنی »

( مشاهده شد که این r=  0.41)که همبستگی متوسطی بین آن دو  شمار محاسبه شدگام وسیلةبه

= 0.33 )  (18)  وانگ و همکاران( و  r=  0.39 ( )14کوالسکی و همکاران )های  پژوهش  هاییافته به یافته

r )شده بین های گزارشسایر همبستگی با مقدار همبستگیاین  .نزدیک است ،ابزار عینی متفاوت با

های ارزیابی ذهنی روش(. 18است )مشابه در مقایسه با ابزارهای عینی بدنی های فعالیت نامهپرسش

توان به میزنند که این برآورد را های عینی، میزان فعالیت بدنی را بیشتر تخمین مینسبت به روش

 
1. Lynn 

2. Moore 
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قبول از منظر اجتماعی و مشکالت احتمالی ای قابلنامه به شیوهاحساس نیاز در پاسخ به پرسش

 (.13تشخیص تصور از واقعیت نسبت داد )

مقیاسی روا و پایا   «نونهاالنفعالیت بدنی  »  نامةفارسی پرسش  تایج پژوهش حاضر نشان داد که نسخةن

تواند ابزاری مناسب برای ارزیابی سطوح فعالیت که می  ایرانی استنونهاالن  برای ارزیابی فعالیت بدنی  

استفاده از آن آسان و کاربردی است، از نظر اقتصادی باشد؛ زیرا،  فراگیرشناسیبدنی در مطالعات 

های این پژوهش که باید محدودیت.  نیاز داردها  تری برای گردآوری دادهصرفه است و به زمان کوتاهبه

از ابزاری عینی برای سنجش روایی همگرا استفاده  این مطالعه در اند از اینکه عبارتمالحظه شوند، 

از  هانمونهانتخاب  ها استفاده شود.سنجاز شتاب نونهاالنولی بهتر است با توجه به نوع فعالیت  ،شد

که در را اقتصادی -فرهنگی، قومیتی و وضعیت اجتماعیهای ممکن است تفاوتشهرهای یک استان 

 ،همچنین خوبی منعکس نکند.د، بهنتواند اثرگذار باشدر فعالیت بدنی می نونهاالنمیزان مشارکت 

احتمالی ه به شرایط با توج مدارس غیردولتیآموزان دانشدر نامه پرسشاین سنجی بهتر است روان

 .( بررسی شود13وزن و چاق )دارای اضافه نونهاالن نیز در و از مدارس دولتی شانمتفاوت

همراه شماری را بهکودکان و نوجوانان مزایای سالمتی بی  مه به اینکه مشارکت منظبا توج پيام مقاله:

خصوص در مقیاس راهنمای فعالیت بدنی بهدارد، با آگاهی از میزان فعالیت بدنی متناسب با خطوط 

-های مداخلهتوان به طراحی برنامهبر شناخت از وضعیت موجود فعالیت بدنی نونهاالن، میبزرگ، عالوه

 .کردحفظ آن اقدام یا  ارتقاای مناسب برای 

 

 و قدردانی  تشکر
یاری را  ین پژوهش ماآموزانی که در امعلمان و دانشپرورش استان مازندران،  و از مدیران آموزش

 شود. گزاری میسپاس قدردانی و صمیمانه ،رساندند
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Abstract 

This study aimed to create a Persian version of the physical activity questionnaire for 

Older Children and investigate its psychometric properties. The statistical population has 

been considered grades 4-8 students in Mazandaran province in 2018, that 864 students 

(mean age: 11.90 ± 1.19 year) were selected eventually through cluster sampling method 

from two elementary and junior high schools. First, the original version was translated to 

Persian language and it was approved by standard back translation method, then 

completed by the subjects. The psychometric properties of the questionnaire were assessed 

with reliability analysis, Cronbach's alpha coefficient, intra-class correlation coefficient 

as well as corrected item total correlations; also validity through content validity index, 

construct validity by exploratory factor analysis (n= 439) and confirmatory factor analysis 

(n= 425) and convergent validity with pedometer (n= 328) was calculated. The results 

showed good fit of the Persian version of physical activity questionnaire for older children. 

Cronbach's alpha coefficient was 0.89 and intra-class correlation coefficient was 0.92. All 

corrected item total correlation coefficients were > 0.30. Content validity index was 0.91. 

Exploratory factor analysis revealed a single-factor structure. Confirmatory factor analysis 

confirmed the single-factor structure. Correlation between physical activity questionnaire 

for older children scores with pedometer-based physical activity was 0.41 (P= 0.00). 

Therefore, this study showed that the Persian version of the Physical Activity 

Questionnaire for older children (PAQ-C) is a valid and reliable instrument for measuring 

Iranian older children's physical activity. 
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