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Abstract
Introduction: Continuous participation in physical activity is essential to maintaining good health 
and well-being throughout life. Therefore, the present study aimed to determine correlation between 
parental support and physical activity, children's perception of parental support, social sense and 
neighborhood environment with child physical activity.
Methods: This study was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of 
9-11-year-old male and female students in Tehran and their parents (299610). Based on Morgan 
table, 384 students were selected and 400 questionnaires were distributed through cluster sampling. 
To collect data, the “Parent-Reported Support for Physical Activity”, “International Physical Activity 
Questionnaire”, “Children's Perceptions of Parental Support”, "Sense of Community Scale", "Physical 
Activity Neighborhood Environment Scale", "Physical Activity Questionnaire for Children", were 
used. Face, content, and construct validity and reliability were measured. SmartPLS 2.0 M3 software 
was used for data analysis.
Results: There was a significant positive correlation between physical activity of parents (t=2/31, 
β=0/22) and physical activity of children. However, there was not a significant correlation between 
parental support for physical activity (t=0/72, β=0/10) sense of community (t=0/83, β=0/09) children's 
perception of parental support (t=1/93, β=0/26) and neighborhood environment (t=0/05, β=-0/006) 
with children physical activity.
Conclusions: Parents' physical activity and their type of exercise behavior improve children's 
physical activity. Therefore, it is suggested that family-based physical activity programs be a priority 
for family programs. 
Keywords: Parent Physical Activity, Perception of Parental Support, Social Sense, Physical Activity 
in the Neighborhood, Child Physical Activity.



نشریه مدیریت ارتقای سالمت       مقاله پژوهشی

فروردین و اردیبهشت 1399، دوره 9، شماره 2

 بررسی همبستگی حمایت و فعالیت بدنی والدین، ادراک کودکان از حمایت والدین، حس 
اجتماعی و محیط همسایگی با فعالیت بدنی کودکان

نرگس اعظم نظامی1، *علی زارعی2، فرشاد تجاری3، سید حمید سجادی هزاوه4

1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

 dr_alizarei@yahoo.com :ایمیل
3- استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4- استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. 

تاریخ دریافت:  1398/5/9                               تاریخ پذیرش: 1398/10/14

چکیده 
مقدمــه: مشــارکت مــداوم در فعالیــت بدنــی بــرای حفــظ ســالمتی و بهزیســتی در طــول عمــر ضــروری اســت. لــذا، پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف تعییــن همبســتگی حمایــت و فعالیــت بدنــی والدیــن، ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن، حــس اجتماعــی و محیــط همســایگی بــا 

فعالیــت بدنــی کــودکان انجــام گرفت.  
روش کار: ایــن مطالعــه بــه روش توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــۀ آمــاری را کلیــۀ دانــش آمــوزان دختــر و پســر 9 تــا 11ســاله شــهر 
تهــران و والدیــن آنهــا تشــکیل دادنــد کــه تعــداد آنهــا 299610 تــن بــود کــه براســاس جــدول مــورگان تعــداد 384 تــن انتخــاب و تعــداد 
400 پرسشــنامه بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای توزیــع شــد. در ایــن مطالعــه از "حمایــت گزارش شــده از والدیــن برای فعالیــت بدنی" 
 International( "ــی ــت بدن ــی فعالی ــن الملل ــنامه بی )Parent-Reported Support for Physical Activity(، "پرسش
 Children's Perceptions of Parental( "ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن" ،)Physical Activity Questionnaire
ــط همســایگی"  ــی در محی ــت بدن ــاس فعالی ــاس حــس اجتماعــی" )Sense of Community Scale(، "مقی Support(، "مقی
)The Physical Activity Neighborhood Environment Scale(،  "پرسشــنامه فعالیــت بدنــی بــرای کــودکان" 
)Physical Activity Questionnaire for Children(، اســتفاده شــد. روایــی صــوری، محتوایــی و ســازه )بــه روش تحلیــل 
 SmartPLS 2.0 عاملــی تاییــدی( و پایایــی )بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ( بررســی شــد. بــرای تحلیــل داده هــا  از نــرم افــزار

M3 اســتفاده شــد.  
یافتــه هــا: بیــن فعالیــت بدنــی والدیــن )t=2/31 ،β=0/22( بــا فعالیــت بدنــی کــودکان همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. امــا، 
ــن  ــت والدی ــی )t=0/72 ،β=0/10(، حــس اجتماعــی )t=0/83 ،β=0/09(، ادراک کــودکان از حمای ــن از فعالیــت بدن ــت والدی بیــن حمای

)t=1/93 ،β=0/26( و محیــط همســایگی )t=0/05 ،β=-0/006( بــا فعالیــت بدنــی کــودکان همبســتگی معنــی دار نبــود.
نتیجــه گیــری:  فعالیــت بدنــی والدیــن و نــوع رفتــار ورزشــی آنهــا منجــر بــه بهبــود فعالیــت بدنــی کــودکان مــی شــود. لــذا پیشــنهاد 

مــی شــود برنامــه هــای فعالیــت بدنــی بــه صــورت خانوادگــی در اولویــت برنامــه هــای خانــواده هــا قــرار گیــرد.  
کلیدواژه ها: فعالیت بدنی والدین، ادراک از حمایت والدین، حس اجتماعی ، فعالیت بدنی در محله، فعالیت بدنی کودکان. 

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه 
فعالیــت بدنــی در تمــام ســنین کیفیت زندگــی را بهبود  می بخشــد 
امــا نوجوانــی و جوانــی، دوره انتقــال از کودکی به بزرگســالی اســت 
و عــادات زندگــی از قبیــل ورزش منظــم بــه طــور طبیعــی در ایــن 

دوران شــروع و ادامــه پیــدا مــی کنــد )1(. 
ــالمتی و  ــظ س ــرای حف ــی ب ــت بدن ــداوم در فعالی ــارکت م مش
ــن،  ــر ای بهزیســتی در طــول عمــر ضــروری اســت )2(. عــالوه ب
ورزش و فعالیــت هــای جســمانی بــه عنــوان واقعیتــی اجتماعی، از 



نرگس اعظم نظامی و همکاران

45

زمــان هــای بســیار دور، در جوامــع بشــری وجــود داشــته و جزئــی 
از زندگــی روزمــره انســانها را تشــکیل مــی داده اســت )3(. امــا بــا 
وجــود مزایــای شــناخته شــدۀ فعالیــت بدنــی، بســیاری از کــودکان 
بــرای بهــره منــد شــدن از ایــن مزایــا، ســطح مطلوبــی از فعالیــت 
بدنــی را ندارنــد )4(. در ایــن راســتا، عوامــل موثــر بــر مشــارکت در 
فعالیــت بدنــی موضوعــی بســیار پیچیــده اســت و عوامــل متعددی 
در ســطوح مختلــف )ماننــد عوامــل فردی، بیــن فــردی و محیطی( 
مــی تواننــد بــر رفتارهــای کــودکان و نوجوانــان موثــر باشــند )5(. 
ــن  ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــردی ب ــن ف عوامــل اجتماعــی و بی
عوامــل موثــر بــر مشــارکت در فعالیــت بدنــی شــناخته شــده انــد و 
مــی تواننــد عاملــی موثــر و تاثیرگــذار بــر فعالیــت بدنی باشــند )6(. 
یکــی از ایــن عوامــل اجتماعــی، والدیــن هســتند کــه نقــش مهمی 
را در شــکل دهــی رفتارهــای ســالمت محــور کــودکان ایفــا مــی 
کنــد )7(. بنابرایــن، والدیــن مــی تواننــد رفتارهــای فعالیــت بدنــی 
کــودکان را از طریــق ســاز و کارهــای متعــددی تحــت تاثیــر قــرار 
دهنــد )8(. حمایــت والدیــن از فعالیــت بدنــی و همچنین مشــارکت 
والدیــن در فعالیــت بدنــی دو عامــل قابــل اصالحــی هســتند کــه 
ــر  ــودکان را تحــت تاثی ــت محــور ک ــد رفتارهــای فعالی مــی توانن

قــرار دهنــد )9(. 
ــت  ــان را تح ــی نوجوان ــارکت ورزش ــه مش ــر، آنچ ــوی دیگ از س
ــردی  ــرار مــی دهــد، خواســت اجتماعــی و ویژگیهــای ف ــر ق تأثی
افــراد اســت )10(. متعاقــب ایــن نوجوانــان راهکارهــای متفاوتــی 
در شــروع فعالیــت هــای بدنــی دارنــد، مثــال بــرای ســرگرمي در 
ورزش شــرکت مــي کننــد و یــا بیشــتر بــه دنبــال منافــع روانــي 
آن هســتند )11(. در همیــن راســتا، پژوهشــگران بــه نقــش عوامــل 
مختلفــی تأکیــد داشــته انــد کــه در میــان آنهــا خانــواده همــواره از 

جایــگاه قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت. 
عملکــرد خانــواده ممکــن اســت یکــی از عوامــل مهم در مشــارکت 
یــا عــدم مشــارکت در ورزش باشــد. بــی تردیــد محیــط خانوادگــی 
ــزان  ــه در می ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــگاه ب ــن پای ــب مهمتری اغل
ــوع رشــته  ــه فعالیتهــای جســمانی، انتخــاب ن ــزه، گرایــش ب انگی
ــن  ــزان فعالیتهــای ورزشــی و حضــور در میادی هــای ورزشــی، می
ــر  ــر، اگ ــارت دیگ ــه عب ــم دارد. ب ــرات مه ورزشــی و مســابقات اث
ــدان  ــد فرزن ــر ورزش کنن ــرادران بزرگت ــران و ب ــن و خواه والدی
کوچکتــر خانــواده نیــز بــه ورزش روی مــی آورنــد. عــالوه بــر این، 
مشــارکت ســایر اعضــای خانــواده مــی توانــد تاثیــرات مثبتــی بــر 
مشــارکت ورزشــی کــودکان و نوجوانان داشــته باشــد )12(. خانواده 
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن محیــط هــا بــرای ایجــاد نگــرش به 

فعالیــت بدنــی محســوب مــی شــود )13(.  والدیــن نقــش مهمــی 
را در تاثیرگــذاری بــرای تغییــر نگــرش نوجوانــان بــرای شــرکت در 
فعالیــت هــای ورزشــی ایفــا مــی کننــد )14(. والدینــی کــه بــا تأیید 
و تشــویق بــه مشــارکت و ایجــاد عالقــه نســبت بــه فعالیــت بدنــی 
بــا زبــان گفتــاری و غیرگفتــاری بــه ارائــۀ الگــوي لــّذت بخــش از 
ــد ســبب انتقــال  ــر مــی دهن ــی خب شــرکت خــود در فعالیــت بدن
ایــن پیــام بــه افــراد خانــواده شــان مــی شــوند و ایــن نــوع رفتــار 
ــزۀ مشــارکت در ورزش را  ــد باعــث ایجــاد انگی احتمــااًل مــی توان
تحریــک کنــد. در ایــن راســتا، Beets و همــکاران )15( حمایــت 
ــن  ــا تعامــالت بی ــط ب ــردی مرتب ــن را شــاخص هــای کارک والدی
یــک والــد و فرزنــدش بــه منظــور مشــارکت آگاهانــه در فرصــت 
ــد. در  ــن فرصــت هــا مــی دانن هــای فعالیــت محــور و ایجــاد ای
تعریفــی تخصصــی تــر، Beets و همــکاران )15( حمایــت والدین 
بــه صــورت تشــویق، فراهــم آوردن فرصــت هایــی بــرای فعالیــت 
بدنــی، تماشــای مشــارکت کــودکان در فعالیــت بدنــی و مشــارکت 

بــا کــودکان در فعالیــت بدنــی تعریــف کــرده انــد. 
ــامل  ــی ش ــت اجتماع ــاختاری حمای ــد س ــن، در ورزش، بُع بنابرای
ــا افــراد مهــم دیگــر نظیــر مربیــان،  شــبکۀ ارتباطــی ورزشــکار ب
ــن رو،  ــت )16(. از ای ــاالن اس ــا و همس ــی ه ــم تیم ــن، ه والدی
والدیــن مــی تواننــد نقــش مهمــی را در شــروع، حمایــت و تشــویق 
ــتا،  ــن راس ــد )17(. در ای ــا کنن ــی ایف ــت بدن ــرکت در فعالی ــه ش ب
ــه  ــد ک ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ــکاران )18( ب Leung و هم
حمایــت والدیــن تاثیــر مثبــت معنــاداری در مشــارکت در فعالیتهای 
ــی کــه، McMillan و همــکاران  ــی و ورزشــی دارد. در حال بدن
ــر در  ــد هســتند، کمت ــک وال ــه ت ــی ک ــد کودکان )19( نشــان دادن
فعالیــت بدنــی شــرکت مــی کننــد و یــا بــه عبارتــی، تــک والــد 
ــودکان دارد.  ــی ک ــت بدن ــی برمشــارکت درفعالی ــر منف ــودن تاثی ب
عــالوه بــر ایــن، Wilk و همــکاران )2( نتیجــه ای متفــاوت تــر 
گــزارش کردنــد و نشــان دادنــد ادراکــی کــه کــودکان از حمایــت 
والدیــن دارنــد تاثیــر مثبــت معنــی داری بــر فعالیــت بدنــی دارد اما 
فعالیــت بدنــی والدیــن بــر فعالیــت بدنــی کــودکان تاثیرمثبــت و 

معنــی داری نداشــت.   
از ســوی دیگــر، بررســی ســاختارهای اجتماعــی نشــان داده اســت 
کــه افــراد معــدودی مزایــای حاصــل از حــس اجتماعــی را ادراک 
ــوان یکــی از شــاخص  ــه عن ــی ب ــد )20(. حــس اجتماع ــرده ان ک
هــای اجتماعــی یــا محیطــی تعریــف شــده اســت کــه منجــر بــه 
احســاس تعلــق و وابســتگی افــراد بــه یــک گــروه خــاص و حمایت 
اجتماعــی از ســوی آنهــا مــی شــود )21(. محیــط هــای ورزشــی و 
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فعالیــت بدنــی ارتبــاط و وابســتگی نزدیکــی بــه احســاس اجتماعی 
ــد، چــرا کــه ورزش ســاختاری اجتماعــی فراهــم مــی  شــدن دارن
ســازد کــه منجــر بــه تجربیــات اجتماعــی گروهــی مــی گــردد. در 
واقــع، محیــط هــای ورزشــی یکــی از معــدود حــوزه هایی هســتند 

کــه باعــث افزایــش ایــن تجربــۀ گروهــی مــی شــود )20(. 
ــای  ــت ه ــارکت در فعالی ــنجش مش ــدد س ــات درص ــر مطالع اکث
فراغتــی بــوده انــد تــا تاثیــر آن را بــر روی افــراد و جامعه شناســایی 
کننــد و یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه حــس اجتماعــی مزایای 
ــوزه  ــی از ح ــراد دارد )22(. یک ــرای اف ــادی ب ــناختی زی روان ش
هــای رفتارهــای تفریحــی، اوقــات فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت 
بدنــی اســت کــه مــی توانــد کارکردهــای ویــژه ای بــرای حــس 
اجتماعــی داشــته باشــد و بــرای برقــراری تعامــل و ارتبــاط فرصــت 
هــای وافــری فراهــم مــی کنــد. از ایــن رو، شــرکت کننــدگان از 
طریــق تعامــل اجتماعــی و بــه اشــتراک گذاشــتن عالقمنــدی هــا 
بــا همســایگان مــی تواننــد حــس اجتماعــی را بــه وجــود آورنــد. 
محیــط همســایگی بــه محیــط هــای فیزیکی در ســاختمانها اشــاره 
دارد و در بررســی بهزیســتی جامعــه اخیــراً توجهــات زیــادی را بــه 
خــود معطــوف ســاخته اســت. محیــط همســایگی بــه عنــوان یکی 
از عوامــل مهــم و تعییــن کننــده بــرای رفتارهــای فعالیــت بدنــی 
شــناخته شــده اســت )23(. امــا بــا وجــود افزایــش مطالعــات حــوزۀ 
ســالمت کــه همســایه را بــه عنــوان یکــی از عوامــل و واحدهــای 
ــد، امــا مطالعــات بســیار  تجزیــه و تحلیــل هــا در نظــر گرفتــه ان
معــدودی عوامــل زمینــه ای بــر مشــارکت در اوقــات فراغــت بــا 
تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی را بررســی کــرده انــد )24(. در این راســتا، 
ــی و  ــس اجتماع ــه ح ــد ک ــان دادن ــکاران )22( نش Ross و هم
ــات  ــر مشــارکت در اوق ــی ب ــط همســایگی همبســتگی مثبت محی

فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی دارد. 
از ســوی دیگــر، براســاس آمــار و اطالعــات ارائــه شــده از 
ــان،  ــژه وزارت ورزش و جوان ــور وی ــه ط ــط و ب ــازمانهای ذیرب س
ــران  ــات فراغــت در ای ــی در اوق ــت بدن ــزان مشــارکت در فعالی می
کاهــش داشــته اســت کــه بــه نظــر مــی رســد عوامــل متعــددی 
مــی تواننــد موثــر باشــند. یکــی از عوامــل بســیار مهمــی کــه مــی 
توانــد بــر ایــن مشــکل بیفزایــد، نــوع دیــدگاه و نگــرش والدیــن 
ــااًل  ــه احتم ــد ک ــی باش ــارکت در آن م ــی و مش ــت بدن ــه فعالی ب
ــک و  ــه مشــغله هــای کاری، ترافی ــف و از جمل ــل مختل ــه دالی ب
خطــرات اجتماعــی بــرای فرزنــدان شــان ممکــن اســت نگــرش 
ــازد و  ــی س ــی منف ــت بدن ــارکت در فعالی ــه مش ــبت ب ــا را نس آنه
ــت  ــر مشــارکت کــودکان در فعالی ــن نگــرش ب ــد ای احتمــااًل پیام

بدنــی نیــز تاثیرگــذار باشــد. لــذا بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی حمایــت و فعالیــت 
بدنــی والدیــن، ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن، حــس اجتماعی 
ــا فعالیــت بدنــی کــودکان انجــام گرفــت.   و محیــط همســایگی ب

روش کار 
ــاری را  ــۀ آم ــتگی جامع ــه روش توصیفی-همبس ــه ب ــن مطالع ای
ــا 11ســاله شــهر تهــران  ــر و پســر9 ت ــوزان دخت ــش آم ــۀ دان کلی
و والدیــن آنهــا تشــکیل دادنــد کــه تعــداد آنهــا 299610 تــن بــود 
براســاس جــدول مــورگان تعــداد 384 تــن انتخــاب شــد. امــا بــه 
منظــور پیــش بینــی ریــزش احتمالــی تعــداد 400 پرسشــنامه توزیع 
ــه ای و  ــی طبق ــورت ترکیب ــه ص ــری ب ــه گی ــد. روش نمون گردی
خوشــه ای تصادفــی بــود و شــهر تهــران بــه 5 پهنــه )طبقــه( ابتــدا 
ــوان خوشــه  ــه عن ــه مــدارس ب تقســیم شــد. ســپس در هــر طبق
در نظــر گرفتــه شــد. از بیــن مــدارس 20 مدرســه )هــر خوشــه 4 
مدرســه( بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند و در هر مدرســه 20 
دانــش آمــوز بــه طــور تصادفــی پرسشــنامه هــا را تکمیــل کردنــد. 

بــرای گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه اســتفاده شــد.  
ــرای فعالیــت بدنــی«  ــزار »حمایــت گــزارش شــده از والدیــن ب اب
 Parent-Reported Support for Physical(
Activity( توســط Beets و همــکاران )15( طراحــی شــده 
ــدگان از  ــرکت کنن ــه ش ــت ک ــارت اس ــامل 4 عب ــه ش ــت ک اس
طریــق مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای از 5 )هــر روز( تــا 1 )هرگــز( 
بــه ســواالت پاســخ دادنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه نمــره گــذاری 
ایــن پرسشــنامه براســاس میانگیــن اســت، دامنــۀ نمــرات بیــن 1 
ــد  ــر باش ــه 5 نزدیکت ــن ب ــه میانگی ــر چ ــه ه ــد ک ــی باش ــا 5 م ت
ــی  ــت بدن ــن از فعالی ــت بیشــتر والدی ــزان حمای ــدۀ می نشــان دهن
مــی باشــد. حــد متوســط ایــن پرسشــنامه نیــز 3 مــی باشــد. ایــن 
پرسشــنامه توســط  Beets و همــکاران )15( بیــن 3635 دانــش 
ــازه  ــی س ــع وروای ــال توزی ــاالی 8 س ــرآمریکایی ب آموزدختروپس
ازطــرق تحلیــل عاملــی تاییــدی کــه تمــام بارهــای عاملــی بــاالی 
5% بودنــد وپایایــی آن ازطریــق آلفــای کرونبــاخ 0/70 مــورد تاییــد 
قرارگرفــت. هچنیــن توســط Wilk و همــکاران )2( بــرروی 467 
پســر و 469 دختــر دانــش آمــوز 9 تــا11 در کانــادا مــورد بررســی 
قرارگرفــت. روایــی ســازه ازطــرق تحلیــل عاملــی تاییدی کــه تمام 
ــای  ــق آلف ــی آن از طری ــد وپایای ــاالی 5% بودن ــی ب بارهــای عامل
ــن  ــه حاضرای ــت. در مطالع ــد قرارگرف ــورد تایی ــاخ 0/75 م کرونب
پرسشــنامه بــرای اولیــن بــار در ایــران مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
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 International( »ــی ــت بدن ــی فعالی ــن الملل ــنامه بی »پرسش
Physical Activity Questionnaire( توســط Craig و 
همــکاران )25( طراحــی شــده اســت کــه نســخۀ اصلــی آن شــامل 
6 ســوال اســت کــه شــرکت کننــدگان بــه صــورت پاســخ بــاز بــه 
ســواالت پاســخ دادنــد و ســپس پاســخ هــا در چهــار گزینــۀ لیکرت 
از صفــر )بــدون فعالیــت بدنــی( تــا 4 )فعالیــت بدنــی شــدید( نمــره 
ــد  ــر باش ــه 4 نزدیکت ــن ب ــه میانگی ــر چ ــت. ه ــده اس ــذاری ش گ
نشــان دهنــدۀ میــزان بــاالی فعالیــت بدنــی مــی باشــد )2(. ایــن 
پرسشــنامه توســط Craig و همــکاران )25( کــه دارای دو نســخه 
ــا 65  ــنی  18ت ــازه س ــراد درب ــرای اف ــد، ب ــی باش ــد م ــاه وبلن کوت
ســال در ژنــو ســاخته شــد و روایــی وپایایــی آن در 12 کشــور بــه 
تاییــد رســیده اســت. هچنیــن توســط Wilk وهمــکاران )2( بــر 
ــادا  ــا 11 در کان ــوز  9 ت ــش آم ــر دان ــر و 469 دخت روی 467 پس
مــورد بررســی قرارگرفــت و روایــی ســازه از طریــق تحلیــل عاملــی 
تاییــدی کــه تمــام بارهــای عاملــی بــاالی 5% بودنــد وپایایــی آن 

از طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/71 مــورد تاییــد قرارگرفــت. 
بررســی پایایــی ایــن پرسشــنامه درداخــل کشــور توســط مقــدم و 
همــکاران )26( در200 کارمنــد خانــم دانشــگاه تبریزصــورت گرفته 
اســت. پایایــی آن توســط آلفــای کرونبــاخ 0/70وضریب هبســتگی 
ــیری  ــه بش ــن در مطالع ــد. همچنی ــت آم ــه دس ــپیرمن 0/9 ب اس
ــش آمــوزان  موســوی و همــکاران )27( پرسشــنامه بیــن 230 دان
ــع  ــا 18ســاله شهرســتان طــارم توزی دخترمقطــع دبیرســتان  14ت
شــد. روایــی آن ازطریــق تحلیــل عامــل تاییــدی مــورد تاییــد قــرار 

گرفــت و ضریــب همبســتگی آن 0/86 بدســت آمــد.
 Children›s( »ابــزار »ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن
Perceptions of Parental Support( توســط Wilk و 
همــکاران )2( طراحــی شــده اســت کــه شــامل 4ســوال اســت کــه 
ــه ای از 5  ــرت 5 درج ــاس لیک ــق مقی ــدگان از طری ــرکت کنن ش
)هــرروز( تــا 1 )هرگــز( بــه ســواالت پاســخ دادنــد. بــا توجــه بــه 
ایــن کــه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه براســاس میانگیــن اســت، 
دامنــۀ نمــرات بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن بــه 
5 نزدیــک تر باشــد نشــان دهنــدۀ میــزان ادراک باالی کــودکان از 
حمایــت فعالیــت بدنــی مــی باشــد. حــد متوســط ایــن پرسشــنامه 

نیــز 3 مــی باشــد. 
ایــن پرسشــنامه توســط Wilk و همــکاران )2( بــرروی 467 
پســر و 469 دختــر دانــش آمــوز  9 تــا 11 درکانــادا مــورد بررســی 
ــدی  ــی تایی ــل عامل ــرق تحلی ــازه از ط ــی س ــت و روای قرارگرف
ــی آن از  ــد و پایای ــاالی 5% بودن ــی ب ــای عامل ــام باره ــه تم ک

طریــق آلفــای کرونبــاخ 0/73 مــورد تاییــد قرارگرفــت. همچنیــن 
پرسشــنامه  توســط Robbins و همــکاران )28( بیــن 105 پســر 
و101 دختــر دانــش آمــوز بــاالی 9 ســال شهرمیشــیگان اســتفاده 
شــد. روایــی ســازه ازطریــق تحلیــل عامــل تاییــدی کــه بارهــای 
عاملــی بــاالی 5% بودنــد وپایایــی 0/79 مــورد تاییــد قرارگرفــت. 
ــورد  ــران م ــن باردرای ــرای اولی ــن پرسشــنامه ب ــه حاضرای درمطالع

ــرار گرفــت. بررســی ق
 Sense of Community( اجتماعــی«  حــس  »مقیــاس 
Scale( توســط Wood و همــکاران )29( طراحــی شــده اســت 
ــق  ــدگان از طری ــرکت کنن ــه ش ــت ک ــوال اس ــامل 6 س ــه ش ک
مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای از 5 )کامــال موافقــم( تــا 1 )کامــال 
ــه ایــن کــه نمــره  ــا توجــه ب ــه ســواالت پاســخ داد. ب مخالفــم( ب
ــرات  ــۀ نم ــن اســت، دامن ــاس براســاس میانگی ــن مقی ــذاری ای گ
بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن بــه 5 نزدیــک تــر 
باشــد نشــان دهنــدۀ میــزان بــاالی حــس اجتماعــی مــی باشــد. 
ــن پرسشــنامه  ــی باشــد. ای ــز 3 م ــاس نی ــن مقی ــد متوســط ای ح
توســط Wood و همــکاران )29( بــرروی 609 بزرگســال بــاالی 
ــق  ــی آن ازطری ــت. روای ــی قرارگرف ــورد بررس ــا م ــال آتالنت 18س
ــاالی %5  ــی ب ــای عامل ــام باره ــه تم ــدی ک ــل تایی ــل عام تحلی
بودنــد و پایایــی ازطــرق آلفــای کرونبــاخ 0/83 مــورد تاییــد قــرار 
ــکاران )22(  ــط Ross و هم ــنامه توس ــن پرسش ــت. همچنی گرف
بــر روی 625 زن ومــرد بزرگســال بــاالی 18ســال ســاکن ایالــت 
آریزونــا مــورد بررســی قرارگرفــت. روایــی ســازه ازطریــق تحلیــل 
عامــل تاییــدی کــه  تمامــی بارهــای عاملــی بــاالی 6% بودنــد و 
پایایــی ازطریــق آلفــای کرونبــاخ 0/83 مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
درمطالعــه حاضرایــن پرسشــنامه بــرای اولیــن بــار در ایــران مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.
 The Physical( »مقیــاس فعالیــت بدنی در محیط همســایگی«
 )Activity Neighborhood Environment Scale
توســط Sallis و همــکاران )30( طراحــی شــده اســت کــه شــامل 
7 ســوال اســت کــه شــرکت کننــدگان از طریــق مقیــاس لیکــرت 
ــه  ــم( ب ــال مخالف ــا 1 )کام ــم( ت ــال موافق ــه ای از 5 )کام 5 درج
ســواالت پاســخ دادنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه نمــره گــذاری ایــن 
پرسشــنامه براســاس میانگیــن اســت، دامنــۀ نمــرات بیــن 1 تــا 5 
ــر باشــد نشــان  ــه 5 نزدیکت مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن ب
دهنــدۀ میــزان بــاالی فعالیــت بدنــی در محیــط همســایگی مــی 
ــن  ــد. ای ــی باش ــز 3 م ــنامه نی ــن پرسش ــط ای ــد متوس ــد. ح باش
پرسشــنامه توســط Sallis و همــکاران )30( روی 291 زن ومــرد 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 9، شماره 2، فروردین و اردیبهشت1399

48

بزرگســال بــاالی 18 ســال در ســه شــهر آمریــکا مــورد بررســی 
قرارگرفــت ونتایــج در27روزجمــع آوری شــد. روایــی ســازه ازطریق 
تحلیــل عامــل تاییــدی کــه تمــام بارهــای عاملــی بــاالی4% بودند 
وپایایــی ازطریــق آلفــای کرونبــاخ 0/61 مــورد تاییــد قرارگرفــت. 
همچنیــن توســط Ross و همــکاران )22( بــرروی 625 زن ومــرد 
ــا مــورد بررســی  ــت آریزون ــاالی 18ســال ســاکن ایال بزرگســال ب
ــه   ــدی ک ــل تایی ــل عام ــق تحلی ــازه ازطری ــی س ــت. روای قرارگرف
تمامــی بارهــای عاملــی بــاالی 5% بودنــد وپایایــی ازطریــق آلفای 

کرونبــاخ 0/68 مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
ــران  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــنامه ب ــن پرسش ــه حاضرای درمطالع

موردبررســی قــرار گرفــت.
 Physical( کــودکان«  بــرای  بدنــی  فعالیــت  »پرسشــنامه 
توســط   )Activity Questionnaire for Children
Kowalski و همــکاران )31( طراحــی شــده اســت. ایــن 
پرسشــنامه شــامل 8 ســوال اســت کــه شــرکت کننــدگان از طریق 
مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای بــه ســواالت پاســخ دادنــد. بــا توجــه 
ــن  ــن پرسشــنامه براســاس میانگی ــذاری ای ــه نمره-گ ــن ک ــه ای ب
ــه  ــر چ ــه ه ــد ک ــی باش ــا 5 م ــن 1 ت ــرات بی ــۀ نم ــت، دامن اس
میانگیــن بــه 5 نزدیکتــر باشــد نشــان دهندۀ میــزان بــاالی فعالیت 
بدنــی کــودکان مــی باشــد. حــد متوســط ایــن پرسشــنامه نیــز 3 
ــکاران  ــط Kowalski و هم ــنامه توس ــن پرسش ــد. ای ــی باش م
ــه فاصلــه یــک هفتــه انجــام گرفــت.  )31( روایــی دردومطالعــه ب
ــن  ــوز س ــش آم ــر دان ــر و 51 دخت ــداد 38 پس ــه اول تع در مطالع
8 تــا 13ســال کانادایــی بــا واریانــس مســتخرج شــده بــاالی %5 
وپایایــی ترکیبــی باالی0/60بــه دســت آمــد. در مطالعــه دوم تعــداد  
41پســر و56 دختــر دانــش آمــوز ســن 8  تــا 13ســال کانادایــی بــا 
ــاالی  ــی ب ــی ترکیب ــاالی 5% و پایای ــده ب ــس مســتخرج ش واریان
ــی  ــی وپایای ــه از روای ــم رفت ــه روی ه ــد ک ــت آم ــه دس 0/60 ب
ــکاران )2(  ــط Wilk و هم ــن توس ــد. هچنی ــی باش ــوردار م برخ
ــادا  ــا11 درکان ــوز 9 ت ــش آم ــر دان ــر روی 467 پســر و 469 دخت ب
موردبررســی قرارگرفــت و روایــی ســازه ازطریــق تحلیــل عاملــی 
تاییــدی کــه تمــام بارهــای عاملــی بــاالی 5% بودنــد و پایایــی آن 

ــت.  ــد قرارگرف ــورد تایی ــاخ 0/86 م ــای کرونب ــق آلف ازطری
بررســی روایــی وپایایــی ایــن پرسشــنامه درداخــل کشــور توســط 
ــنی    ــن س ــا میانگی ــوز ب ــش آم ــی )32( که182دان ــوی و ثروت دهن
ــهرکرمان  ــارم ش ــوم و چه ــه س ــر( پای ــر و 90پس ــاله )92دخت 9س
تشــکیل مــی دادنــد. روایــی آن بــا احتمــال مــورد قبــول و پایایــی 
درونــی آن 0/67 و قرارگرفــت. همچنیــن توســط ســبزواری و 

همــکاران )33( تعــداد 204 از پســران 8 تــا 11ســال شــهر تهــران 
ــی آن  ــد. روای ــی قراردادن ــورد بررس ــه 6و7 م ــی منطق دوره ابتدای
ــد  ــورد تایی ــاخ 0/78 م ــای کرونب ــق آلف ــی آن ازطری ــد وپایای تایی

ــت. قرارگرف
ــه  ــه فارســی ترجم ــا ب ــی پرسشــنامه ه ــۀ حاضــر، تمام در مطالع
شــد. جهــت ترجمــه پرسشــنامه هــا، از روش Tsang و همــکاران 
)34( اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا، نســخه انگلیســی 
آن توســط مترجمــی خــارج از گــروه پژوهــش بــه فارســی ترجمــه 
شــد، ســپس مشــابهت مفهومــی عبــارات ترجمــه شــده بــا مفاهیم 
پرسشــنامه انگلیســی اصلــی توســط پژوهشــگران مطالعــه حاضــر 
ــی، پرسشــنامه  ــی محتوای ــه منظــور بررســی روای بررســی شــد. ب
هــا در اختیــار 5 تــن از مدرســین حــوزۀ مدیریــت ورزشــی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی و 5 تــن از مدرســین مدیریــت 
ــت و  ــرار گرف ــوب ق ــران جن ــالمی ته ــگاه آزاد اس ــی دانش ورزش
پــس از مطابقــت دادن گویــه هــا بــا اهــداف مطالعــه و مشــخص 
شــدن مرتبــط بــودن گویــه هــا، شــفافیت، ســادگی و عــدم مبهــم 
بــودن آنهــا روایــی محتــوا تاییــد شــد. بــه منظــور بررســی روایــی 
صــوری، پرسشــنامه  هــا در اختیــار 15 تــن از دانشــجویان دکتــری 
ــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی  مدیری
قــرار گرفــت. ســپس، روایــی ســازۀ پرسشــنامه هــا در بیــن 400 
تــن از دانــش آمــوزان دختــر و پســر 9 تــا 11 ســاله شــهر تهــران 
از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی شــد. پــس از بررســی 
روایــی ســازۀ پرسشــنامۀ »حمایــت گــزارش شــده از والدیــن بــرای 
ــت  ــه دس ــاالی 6% ب ــی ب ــای عامل ــزان باره ــی« می ــت بدن فعالی
آمــد و روایــی همگــرا از طریــق متوســط واریانــس اســتخراج شــده 
ــدار  ــکاران )35( مق ــار Magner و هم ــاس معی ــی و براس بررس
قابــل قبــول 0/5 در نظــر گرفتــه شــد. مقــدار متوســط واریانــس 
ــی  ــاالی 4% دســت آمــد. همچنیــن، روای ــز  ب اســتخراج شــده نی
ســازۀ »پرسشــنامۀ بیــن المللــی فعالیــت بدنــی«  از طریــق تحلیل 
ــی  ــه بارهــای عامل ــن ک ــل ای ــه دلی ــدی بررســی و ب ــی تایی عامل
ــذف  ــواالت پرسشــنامه ح ــود از س ــر ب ــواالت 5 و 6 از 4% کمت س
گردیــد. همچنیــن، میــزان بارهــای عاملــی ســواالت 1 تــا 4 باالی 
ــاالی %4  ــز  ب 5% و مقــدار متوســط واریانــس اســتخراج شــده نی
دســت آمــد. عــالوه بــر ایــن، بارهــای عاملــی »پرسشــنامۀ  ادراک 
کــودکان از حمایــت والدیــن« بــاالی 6% و مقدار متوســط واریانس 
اســتخراج شــده نیــز  بــاالی 5% دســت آمــد. بررســی روایــی ســازۀ 
ــه ســوال  ــود ک ــز حاکــی از آن ب ــاس حــس اجتماعــی« نی » مقی
ــنامه  ــر از 4% از پرسش ــی کمت ــار عامل ــل ب ــه دلی ــنامه ب 6 پرسش
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حــذف شــد و میــزان بارهــای عاملــی ســایر ســواالت بــاالی 7% و 
مقــدار متوســط واریانــس اســتخراج شــده نیــز  بــاالی 6% دســت 
آمــد. در نهایــت، نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی برای »پرسشــنامه 
ــواالت 2 و 3  ــه س ــان داد ک ــودکان« نش ــرای ک ــی ب ــت بدن فعالی
پرسشــنامه بــه دلیــل بــار عاملــی کمتــر از 4%  از پرسشــنامه حذف 
شــد و میــزان بارهــای عاملــی ســایر ســواالت بــاالی 5% و مقــدار 
متوســط واریانــس اســتخراج شــده نیــز  بــاالی 4%  دســت آمــد. 
ــز  ــکاران )35( نی ــده Magner و هم ــج قاع ــن نتای ــاس ای براس
رعایــت شــد کــه در مجمــوع بیانگــر روایــی ســازه مناســب ایــن 

پرسشــنامه هــا در ایــن مطالعــه بــود. 
همچنیــن، پایایــی پرسشــنامه هــا نیــز بــر روی 400 تــن از دانــش 
آمــوزان دختــر و پســر 9 تــا 11 ســاله شــهر تهــران از طریق ضریب 
ــت  ــنامۀ »حمای ــرای پرسش ــه ب ــد ک ــی ش ــاخ بررس ــای کرونب آلف
ــرای  ــی« 0/75، ب ــت بدن ــرای فعالی ــن ب ــده از والدی ــزارش ش گ
»پرسشــنامه بیــن المللــی فعالیــت بدنــی« 0/73، بــرای پرسشــنامۀ 
» ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن«  0/73 ، بــرای پرسشــنامۀ 
ــت  ــاس فعالی ــرای »مقی ــدن«  0/86 ، ب ــی ش ــاس اجتماع »احس
ــرای »پرسشــنامه فعالیــت  ــی در محیــط همســایگی« 0/74 ب بدن
ــاس  ــه براس ــد ک ــت آم ــه دس ــودکان«  0/78 ب ــرای ک ــی ب بدن
Cronbach )36( معیــار مطلــوب پایایــی 0/70 مــی باشــد کــه 
بــر ایــن اســاس ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده نشــان 
ــه حاضــر  ــن پرسشــنامه در مطالع ــول ای ــل قب ــی قاب ــده پایای دهن

بــود. 

قبــل از توزیــع پرسشــنامه هــا،  بــه شــرکت کننــدگان اطالعــات 
ــای  ــه ابزاره ــی ب ــخ گوی ــودن در پاس ــه ب ــورد داوطلبان الزم در م
پژوهــش، عــدم نوشــتن نــام و مشــخصات اصلــی، محرمانــه بودن 
اطالعــات و نحــوه پاســخگویی بــه ابزارهــا داده شــد. ســپس، برگۀ 
ــا  ــه دانــش آمــوزان داده شــد ت ــه ب رضایــت از مشــارکت داوطلبان

توســط والدینشــان پرشــود.
روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش در دو ســطح توصیفی 
و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تحلیــل داده هــای توصیفی 
از روش آمــاری توصیفــی اســتفاده شــد و از ایــن طریــق فراوانــی، 
درصــد، محاســبه شــد. جهــت تعییــن طبیعــی بــودن توزیــع داده 
هــا از آزمــون کلموگــروف- اســمیرنوف اســتفاده شــد. همچنیــن، 
ــادالت  ــازی مع ــو س ــا از الگ ــن متغیره ــط بی ــی رواب ــرای بررس ب

ســاختاری بــا نــرم افــزار SmartPLS M2.0 اســتفاده شــد. 

یافته ها 
نتایــج یافتــه هــای توصیفــی نشــان داد کــه از بیــن افــراد نمونــه 
ــال  ــن 10س ــداد 135 ت ــال )30 درصــد(، تع ــن 9 س ــداد 118 ت تع
)34 درصــد(، تعــداد 147 تــن 11ســال )37 درصــد(، ســن دارنــد. از 
بیــن شــرکت کننــدگان تعــداد 200 تــن پســر )50 درصــد( و تعــداد 
200 دختــر )حــدود 50 درصــد( بودنــد. از بیــن شــرکت کننــدگان 
تعــداد 49 تــک والــد )12 درصــد(، تعــداد 349 دو والــد )87 درصــد( 

و تعــداد 2 تــن )1 درصــد( هــم بــه ایــن پاســخ نــداده انــد. 

شکل 1: الگو برآورد آمارۀ تی
نتایــج )جــدول1( وزن هــای رگرســیونی اســتاندارد شــده الگــو را 
نشــان مــی دهــد. براســاس نتایــج، مــی تــوان گفــت بیــن فعالیــت 
بدنــی والدیــن بــا ضریــب رگرســیونی  0/22 و آمــاره تــی 2/31 در 
ســطح 0/05 بــا فعالیــت بدنــی کــودکان رابطــۀ مثبــت معنــاداری 

وجــود دارد. امــا، بیــن حمایــت والدیــن از فعالیــت بدنــی بــا ضریب 
رگرســیونی  0/10 و آمــاره تــی 0/72، احســاس اجتماعــی شــدن با 
ضریــب رگرســیونی 0/09 و نســبت بحرانــی 0/83، ادراک کــودکان 
از حمایــت والدیــن بــا ضریــب رگرســیونی 0/26 و آماره تــی 1/93، 
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محیــط همســایگی بــا ضریــب رگرســیونی 0/006- و آمــاره تــی 
0/05  کــه در بــازۀ 1/96±  قــرار دارد )بــر اســاس قاعــده خطــاي 
پنــج درصــد در ناحیــه رد فــرض صفــر بــراي مقادیــر خــارج بــازه 
ــی کــودکان  ــا فعالیــت بدن ــر الگــو(، ب ــا 1/96- هــر پارامت 1/96 ت

ــن  ــب تعیی ــدار ضری ــن، مق ــد. همچنی همبســتگی معنــی دار ندارن
ــد از  ــن 25/6 درص ــی والدی ــت بدن ــه فعالی ــت ک ــی از آن اس حاک
واریانــس فعالیــت بدنــی کــودکان را تبییــن مــی کنــد )شــکل1(.   

جدول 1: وزن های رگرسیون استاندارد شده الگوی پیش فرض

نتیجهآماره تیضرایب رگرسیونیمتغیر مستقل
غیرمعنادار0/1070/726حمایت والدین از فعالیت بدنی فعالیت بدنی کودکان

معنادار0/2282/31فعالیت بدنی والدین  فعالیت بدنی کودکان

غیرمعنادار0/0920/837حس اجتماعی  فعالیت بدنی کودکان

غیرمعنادار0/2651/93ادراک از حمایت بدنی والدین  فعالیت بدنی کودکان

غیرمعنادار0/0060/053-محیط همسایگی  فعالیت بدنی کودکان

ــان                  ــو را نش ــت الگ ــی کیفی ــای کل ــاخص ه ــدول2( ش ــج )ج نتای
ــد.  ــی ده م

معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراجی AVE: بــا توجــه بــه ایــن 
ــه 0/64،  ــتخراجی AVE ک ــس اس ــن واریان ــر میانگی ــه مقادی ک
ــد و از 0/4  ــده ان ــت آم ــه دس 0/55، 0/57، 0/48، 0/47 و 0/48ب
باالتــر مــی باشــد. بنابرایــن، ایــن شــاخص قابــل قبــول می باشــد. 
معیــار پایایــی ترکیبــی )ضریــب دیلــون – گلداشــتاین(: مقادیــر بــه 
ــی 0/90، 0/83، 0/84، 0/84،  ــی ترکیب ــرای پایای ــده ب ــت آم دس
0/77 و 0/82 از 0/7 باالتــر مــی باشــند کــه حاکــی از قابــل قبــول 

بــودن آنهــا مــی باشــد. 
ــای  ــرای آلف ــده ب ــت آم ــه دس ــر ب ــاخ: مقادی ــای کرونب ــار آلف معی
کرونبــاخ 0/86، 0/73، 0/75، 0/78، 0/73 و 0/74 مــی باشــند 
کــه  از 0/70 بزرگتــر بــوده و حاکــی مطلــوب بــودن آنهــا هســت.   
معیــار مقادیــر اشــتراکی: مقادیــر اشــتراکی بــه دســت آمــده  0/64، 
ــه از  ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس 0/55، 0/57، 0/48، 0/47 و 0/48ب

صفــر بزرگتــر مــی باشــند و مقادیــر مثبــت ایــن شــاخص نشــانگر 
کیفیــت مناســب و قابــل قبــول الگــو انــدازه مــي باشــند و در حــد 

قابــل قبــول هســتند.  
معیــار ضریــب تعییــن: مقــدار شــاخص ضریــب تعییــن بــه دســت 
آمــده 0/256 مــی باشــد کــه مــالک پذیــرش 0/19، 0/33 و 0/67 
ــه  ــا توجــه ب ــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و قــوی مــی باشــد. ب ب
ضرایــب تعییــن بــه دســت آمــده مشــاهده می شــود ایــن معیــار از 

بــرازش ضعیــف برخــوردار هســت. 
ــاخص  ــرای ش ــده ب ــت آم ــه دس ــدار ب ــو دو )Q2(: مق ــار کی معی
قــدرت پیــش بینــی الگــوی ســاختاری )پیــش بینــی متغیرهــای 
ــرون زا( 0/015 مــی باشــد کــه مــالک پذیــرش 0/02، 0/15 و  ب
0/35 بــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و قــوی مــی باشــد. بــا توجــه 
ــا 0/01 اســت و چــون یــک  ــر ب ــار افزونگــی براب ــدار اعتب ــه مق ب

عــدد مثبــت اســت، نشــانگر کیفیــت مطلــوب الگــو اســت.

 جدول2: معیارهای کلی کیفیت الگو
افزونگیمقادیر اشتراکیآلفای کرونباخضریب تعیینپایایی ترکیبیمیانگین واریانس استخراجی متغیرها

-0/750/57-0/570/84حمایت والدین
-0/730/47-0/470/77فعالیت بدنی والدین

-0/730/55-0/550/83ادراک کودکان از حمایت والدین
-0/860/64-0/640/90حس اجتماعی 

-0/740/48-0/480/82ادراک از محیط همسایگی
0/480/840/2560/780/480/015فعالیت بدنی کودکان

همچنیــن بــرای بررســی بــرازش الگو از شــاخص GOF اســتفاده 
مــی شــود. بــرای بدســت آوردن بــرازش الگــو در ابتــدا بایــد مقــدار 

ــی کــودکان( را )0/480( و  ــت بدن ــر وابســته )فعالی اشــتراکی متغی
ســپس مقــدار ضریــب تعییــن )0/256( را در نظــر گرفــت و ســپس 
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ایــن مقادیــر را در فرمــول زیــر گذاشــت.
GOF=√)Communality×Rsquare(
GOF=√0.480×0.256=
GOF=√0.122 8
GOF=0.350
در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/35 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/36 ب ــا توجــه ب عــدد ب
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکــی از بــرازش 

کلــی قــوی مــی باشــد.  

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی حمایــت و فعالیــت 
بدنــی والدیــن، ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن، حــس 
اجتماعــی و محیــط همســایگی بــا فعالیــت بدنــی کــودکان انجــام 
گرفــت.  نتایــج حاصــل از الگوســازی معــادالت ســاختاری نشــان 
ــا فعالیــت بدنــی کــودکان  داد کــه بیــن فعالیــت بدنــی والدیــن ب
همبســتگی مثبــت معنــی دار وجــود دارد. همــان طــور کــه 
ــن  ــی والدی ــت بدن ــکاران )37( اشــاره داشــتند فعالی Trost و هم
نقــش بســیاری در فعالیــت بدنــی کــودکان دارنــد. همچنیــن، ایــن 
ــه  ــد ک ــی باش ــت بدن ــوع فعالی ــر ن ــت تاثی ــد تح ــی توان ــر م تاثی
  Skouteris ــن انجــام مــی شــود. براســاس نظــر توســط والدی
و همــکاران )38(  کــودکان و والدیــن یــک تعامــل پویــا و تعاملــی 
 Social Learning " "را دارنــد. "نظریــه یادگیــری اجتماعــی
Theory" بــه طــور واضــح نشــان مــی دهــد کــه رفتارهــا مــی 
ــوند  ــه ش ــاد گرفت ــران ی ــای دیگ ــدن رفتاره ــق دی ــد از طری توانن
 Social" 39(. عــالوه بــر ایــن، نظریــه هــای شــناخت اجتماعــی(
 Planned شــده   ریــزی  برنامــه  رفتــار  و   "Cognitive
ــه  ــران ب ــای دیگ ــه رفتاره ــد ک ــی دارن ــان م Behavior"  اذع
عنــوان هنجارهــای توصیفــی شــناخته مــی شــوند و مــی تواننــد 
بــرای انجــام رفتارهایی کــه دارای هنجارهــای رفتاری ادراک شــده 
ــن اســتدالل  ــوان چنی ــذا مــی ت ــد. ل ــزه ایجــاد کنن هســتند، انگی
کــرد کــه والدینــی کــه الگــوی رفتــاری شــان در منــزل از لحــاظ 
بدنــی فعــال هســت، بــه احتمــال زیــاد فرزندانشــان رفتارهــای آنها 
را تقلیــد مــی کننــد )40( و عــادت هــای فعالیــت بدنــی کــودکان 
ــتر در  ــا بیش ــن ادع ــرد. ای ــی گی ــکل م ــان ش ــن ش ــط والدی توس
رابطــه بــا نوجوانــان و کــودکان صــادق اســت تــا افــراد بزرگســال، 
چــرا کــه آنهــا نیازمنــد زمــان و توجــه بیشــتری هســتند. والدیــن 
ــی  ــری در زندگ ــه پذی ــی جامع ــل اصل ــوان عوام ــه عن ــواًل ب معم

ــد )41(.  ــت مــی کنن کــودکان فعالی
در ایــن راســتا، Beets و همــکاران )15( اذعــان مــی دارنــد کــه 
ــق روش هــای مســتقیم و  ــد از طری ــت اجتماعــی مــی توان حمای
ــی  ــت اجتماع ــردد. حمای ــار گ ــت رفت ــب تقوی ــتقیم موج غیرمس
مســتقیم، بــه داشــتن فعالیــت بدنــی در کنــار هم یــا انجــام وظایف 
خانــه جهــت ایجــاد فرصــت بــرای فــرد بــه منظــور داشــتن فعالیت 
بدنــی مربــوط مــی شــود، بــه نحــوی کــه دیگــر اعضــاء بتواننــد در 
  Trost  &   Loprinzi .فعالیــت هــای ورزشــی شــرکت کننــد
)37( اذعــان مــی دارنــد کــه حمایــت ملمــوس یکــی از موثرتریــن 
ابزارهــای حمایــت بــرای فعالیت بدنی اســت کــه توســط رفتارهای 
والدیــن مشــخص مــی شــوند و بــه طــور مســتقیم جهــت تســهیل 
مشــارکت در فعالیــت انجــام مــی شــوند. ایــن نــوع حمایــت مــی 
توانــد شــامل مشــارکت مســتقیم والدیــن در فعالیــت بــا کــودکان 
از جملــه بــازی بــا همدیگــر و اســتفاده از زمــان هــای خانودگــی 

بــرای فعالیــت بدنــی )42( باشــد. 
Wilk و همــکاران )2( نشــان دادنــد کــه فعالیــت بدنــی والدیــن 
ــودکان دارد. Xu و  ــی ک ــت بدن ــا فعالی ــادار ب ــت معن ــه مثب رابط
ــت  ــا فعالی ــن ب ــی والدی ــت بدن ــتگی فعالی ــکاران )43( همبس هم
بدنــی کــودکان پیــش دبســتانی را بررســی کردنــد و نشــان 
ــت  ــا فعالی ــدران ب ــادران و پ ــی م ــت بدن ــن فعالی ــه بی ــد ک دادن
ــران و پســران رابطــۀ مثبــت معنــی داری وجــود دارد.  ــی دخت بدن
Solomon-Moore و همــکاران )44( نقــش مــادران و پــدران 
ــد و نشــان  ــی کــودک را بررســی کردن در حمایــت از فعالیــت بدن
داد کــه مــادران و پــدران در فعالیــت بدنــی کــودکان همبســتگی 
مثبــت دارنــد. Rodrigues و همــکاران )45( نیــز نشــان دادنــد 
کــه فعالیــت بدنــی والدیــن بــر فعالیــت بدنی کــودکان همبســتگی 
مثبــت معنــاداری دارد. Zecevic و همــکاران )46( تاثیــر والدیــن 
بــر فعالیــت بدنــی نوجوانــان را بررســی کردنــد. نتایــج نشــان داد 
کــه فعالیــت بدنــی والدیــن بــر فعالیــت بدنی کــودکان همبســتگی 
مثبــت معنــادار دارد. در حالــی کــه برخــالف یافتــه هــای پژوهــش 
حاضــر، Schoeppe و همــکاران )47( پژوهشــی تحــت عنــوان 
ــودکان: نقــش  ــی ک ــت بدن ــر فعالی ــن ب ــر الگــو ســازی والدی تاثی
ــی  ــت بدن ــه فعالی ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــام دادن ــیت انج جنس
والدیــن بــر فعالیــت بدنی کــودکان همبســتگی معنــی داری نــدارد. 
ــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر ناهمســو مــی باشــد،  بنابرایــن، ب
ــا  از دالیــل احتمالــی ناهمســویی یافتــه هــای پژوهــش حاضــر ب
ــه  ــوان ب ــی ت ــکاران )47( م ــه Schoeppe و هم ــج مطالع نتای

تفــاوت ابزارهــای اســتفاده شــده در مطالعــات اشــاره کــرد.  
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ــت  ــن حمای ــه بی ــود ک ــن آن ب ــش مبی ــن پژوه ــر ای ــج دیگ نتای
ــودکان از  ــی ، ادراک ک ــس اجتماع ــی، ح ــت بدن ــن از فعالی والدی
حمایــت والدیــن، محیــط همســایگی بــا فعالیــت بدنــی کــودکان 
رابطــۀ معنــی دار ندارنــد. در توجیــه عــدم معنــاداری ایــن روابــط 
مــی تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه احتمــااًل بــه دلیــل ایــن کــه 
شــرکت کننــدگان در ایــن مطالعــه کــودکان 9 تــا 11 ســال بــوده 
انــد و چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه شــاید مهمتریــن و مطلــوب 
تریــن حالــت حمایــت از فعالیــت بدنــی را مشــارکت خــود والدیــن 
مــی داننــد و ســایر حــوزه هــای حمایــت از فعالیــت بدنــی آنهــا و 
حمایــت دوســتان در قالــب حــس اجتماعــی بــر میــزان و گرایــش 
ــر ایــن، در توجیــه  ــه فعالیــت بدنــی موثــر نیســت. عــالوه ب آن ب
عــدم معنــی داری ایــن ارتبــاط مــی تــوان چنیــن اســتدالل کــرد 
کــه احتمــااًل بــه دلیــل ایــن کــه در ایــن مطالعــه شــرکت کنندگان 
ــا در  ــی آنه ــای ورزش ــت ه ــتر فعالی ــه بیش ــتند ک ــی هس کودکان
مدرســه یــا باشــگاه هــای ورزشــی انجــام مــی شــود و در اماکــن 
ــی  ــت بدن ــدان ورزش و فعالی ــا چن ــارک ه ــالت و پ ــی مح ورزش
نمــی کننــد، بــه همیــن دلیــل احتمــااًل از دیــدگاه آنهــا تجهیــزات 
و امکانــات محیــط همســایگی بــر فعالیــت بدنــی آنهــا تاثیرگــذار 
نبــوده اســت. بــا ایــن وجــود، یافتــه هــای ایــن بخــش بایســتی بــا 
احتیــاط تعمیــم داده شــود و مســتلزم مطالعــات بیشــتری در جوامــع 

آمــاری مختلــف اســت. 
برخــالف یافتــه هــای پژوهــش حاضــر، Ross و همــکاران 
ــایگی  ــط همس ــی و محی ــس اجتماع ــه ح ــد ک ــان دادن )22( نش
ــات فراغــت  ــا مشــارکت در اوق ــی داری ب ــت معن همبســتگی مثب
ــی دارد. Colabianchi و همــکاران  ــت بدن ــر فعالی ــد ب ــا تاکی ب
)48( نشــان دادنــد کــه بیــن فعالیــت بدنــی همســایگی بــا فعالیــت 
 Ding ــی در کــودکان همبســتگی مثبــت وجــود دارد. نتایــج بدن
ــر فعالیــت  و همــکاران )49( نشــان داد کــه محیــط همســایگی ب

بدنــی افــراد همبســتگی مثبــت معنــاداری دارد. Laird و همکاران 
ــت  ــر فعالی ــت اجتماعــی ادراک شــده ب )50( نشــان داد کــه حمای
 Shen  ــه ــج مطالع ــادار دارد. نتای ــت معن ــتگی مثب ــی همبس بدن
ــذت  ــا ل ــن ب ــت والدی ــان داد ادراک از حمای ــکاران )51( نش و هم
ــی داری دارد.   ــت معن ــتگی مثب ــودکان همبس ــی ک ــت بدن از فعالی
Loucaides & Tsangaridou )52( نیــز نشــان دادنــد کــه 
بیــن ادراک کــودکان از حمایــت والدیــن از فعالیــت بدنــی بــا میزان 
 Cheng .فعالیــت بدنــی کــودکان رابطــۀ مثبــت معنــی داری دارد
ــت اجتماعــی ادراک شــده  و همــکاران )53( نشــان داد کــه حمای
از ســوی والدیــن و دوســتان بــا ســطح فعالیــت بدنــی همبســتگی 
مســتقیم معنــاداری دارد. از دالیــل احتمالــی ایــن ناهمخوانــی مــی 
تــوان بــه تفــاوت فرهنگــی بیــن مطالعــات ناهمخــوان بــا پژوهش 

حاضــر اشــاره کــرد. 

نتیجه گیری
رفتارهــای فعالیــت بدنــی والدیــن منجــر بــه بهبــود فعالیــت بدنــی 
کــودکان مــی شــود. لــذا پیشــنهاد مــی شــود برنامــه هــای فعالیت 
بدنــی بــه صــورت خانوادگــی در اولویــت برنامــه هــای خانــواده هــا 
قــرار گیــرد. ایــن مطالعــه بــه دانــش آمــوزان شــهرتهران محــدود 
بــود و تعمیــم آن بــه ســایر شــهرها بایــد بــا احتیــاط صــورت گیرد.
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