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Abstract 
In recent years, physical literacy has attracted international attention and due to its relevance 

to education and sports policy, much investment has been made in this model in different 

countries. Despite the importance of the issue of physical literacy, since this concept is in the 

early stages, there are still no precise instrument for evaluating it at different ages and between 

different groups. The aim of this study was to determine the validity and reliability of the 

Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education 

teachers. For this purpose, 208 male and female physical education teachers with an age range 

of 20 to 66 years completed questionnaire. First, the translation of the Persian version of the 

questionnaire was confirmed using the open translation method,  and then to determine the 

construct validity and internal consistency of the questionnaire, confirmatory factor analysis 

based on structural equation modeling and Cronbach's alpha coefficient were used, 

respectively. In addition, for temporal reliability of the questions, intra-class correlation with 

test-retest method was used. The results showed that the good fit index and the comparative 

fit index are higher than 0/9. Cronbach's alpha coefficient for perceived physical literacy and 

its dimensions turned out to be above 0.7 (acceptable index value). Based on the results, the 

Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education 

teachers has a constructive validity and internal and temporal reliability as it can be used as a 

valid and reliable tool to assess physical education teachers’ physical literacy.  
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
The concept of physical literacy is the one of the important concepts related to 

physical education. As the physical literacy is vital for health throughout the life, 

nowadays, the physical literacy is considered as an inseparable part of education 

and it must be included to the physical education curriculum. Physical literacy, 

in general, can be considered as one of the main factors of effective education, 

which in turn affects students' motivation and participation in regular physical 

activities (1).   

Despite the importance of evaluating the physical literacy level of physical 

education teachers and its effect on the literacy level of children and adolescents, 

there is only one specialized tool in that field: "Perceived Physical Literacy” 

(PPLI).  It was developed by Sam et al. (2016)  aiming at building and validating 

a tool to examine the perceived physical literacy of physical education teachers. 

In fact, it is the only tool which has been approved for adults so far . It measures 

sense of self and self-confidence, self-expression, communication with others, 

knowledge and understanding (1, 2). The present study was conducted with the 

aim of determining the validity and reliability of the Persian version of the 

perceived physical literacy questionnaire in physical education teachers . 

 

Material and Methods 
This study is descriptive-correlational research. Considering that the required 

sample size in factor analysis studies is 5 to 10 participants for each item (3), the 

statistical sample of this study consisted of 208 physical education teachers with 

an age range of 20 to 66 years . The number of samples according to the number 

of items in the questionnaire (approximately 23 individuals for each item) is 

sufficient to determine validity. In fact, it is more than the suggested sample size 

based on factor analysis studies. First, the questionnaire was translated into 

Persian by the researchers and the translations were matched in a joint session to 

carry out the research. Then, by an English language expert, the translation was 

retranslated and the problems related to the re-translation of the items were 

checked and resolved. 

In the next stage, in a preliminary study, the initial version of the questionnaire 

was given to 30 physical education teachers, and the ambiguous words were 

equated and the ambiguities were resolved. Afterwards, a final copy of 

questionnaire was provided to 220 physical education teachers. Finally, a total 

of 208 questionnaires were completed. Two weeks after the first test, 30 physical 

education teachers completed the questionnaire again in order to measure the 

test-retest reliability.. 
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The main tool of the study included a 9-item questionnaire of perceived physical 

literacy in physical education teachers, which involves the dimensions of sense 

of self and self-confidence, self-expression and communication with others, 

knowledge and understanding (each item 3 questions). Sam et al. (2016) 

investigated the validity and reliability of this questionnaire in physical education 

teachers and teenagers. In general, the results showed that the perceived physical 

literacy tool in physical education teachers has acceptable validity and reliability 

(1).  

For statistical analysis, confirmatory factor analysis based on structural equation 

model was used. Cronbach's alpha was applied to calculate reliability and 

internal consistency.  Besides, intra-class correlation coefficient and test-retest 

method with a two-week interval were used to check temporal reliability. The 

softwares of SPSS version 26 and LISREL version 8.8 were used to perform the 

aforementioned statistical calculations. 

 

Results 
The Cronbach's alpha coefficient for whole questionnaire, was 0.83, and for the 

dimensions of sense of self and self-confidence, self-expression and 

communication with others, and knowledge and understanding, was 0.71, 0.74 

and 0.75, respectively. Furthermore, the intra-class correlation coefficient for the 

whole questionnaire and the dimensions of sense of self and self-confidence, self-

expression and communication with others, and knowledge and understanding, 

was 0.76, 0.71, 0.74 and 0.75, respectively.  Confirmatory factor analysis was used 

to examine the dimensions of questions to determine whether the components and 

items were valid indicators for measuring the physical literacy of physical 

education teachers or not.  In the confirmatory factor analysis, the strength of the 

relationship between the factor (latent variable) and the observable variable is 

shown by factor loading. According to the output of the LISREL software, the 

factor loading of the all items was greater than 0.5, and the results showed the 

good fit of the model.  

Moreover, it was observed that in all items, the t-coefficients are more than the 

desired value of 1.96. Table 1 shows the fit indices of the model in the first and 

second order factor analysis as compared to the desired values; each index shows 

a good fit of the structural model. According to the table and available values, 

the implemented model has a good and acceptable fit. 
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Table 1 – Fit indices of the first and second order factor analysis model of the 

Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) 

 Fit Index 
Observed Value 

First order 

Observed Value 

Second order 

Acceptable 

Values 

2ꭓ 69.21 69.21 --- 

df 24 24 --- 

sig 000.1 000.1 --- 

df/2ꭓ 2.88 2.88 Less than 3 

GFI 0.93 0.92 More than 0.9 

AGFI 0.90 0.90 More than 0.9 

PGFI 0.50 0.50 More than 0.5 

PNFI 0.63 0.60 More than 0.5 

NFI 0.94 0.91 More than 0.9 

NNFI 0.94 0.96 More than 0.9 

CFI 0.96 0.96 More than 0.9 

 

 Conclusion 
The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties 

of the Persian version of the Perceived Physical Literacy Tool (PPLI), among 

physical education teachers.  The results showed that the Persian version of this 

questionnaire has good validity and reliability in terms of the three dimensions 

of knowledge and understanding, sense of self and self-confidence, and self-

expression and communication with others. 

As the value of the model fit indices were all above the acceptance index (more 

than 0.90), the model indicates the optimal fit. The RMSEA index was also 

within the appropriate range (equal to 0.09). These results show that the teachers' 

physical literacy questionnaire has good factor structure fit and validity. These 

results are in line with the study of Sam et al. (2016). In their initial study of 

designing the physical literacy questionnaire, they analyzed the 18-item 

questionnaire and finally identified the 9-question model with three factors and 

confirmed the three-factor model. This questionnaire was also investigated in a 

study in Turkey among 238 teachers, which confirmed the results of the three-

factor model with 9 questions (4). In general, the results of this study showed 

that the Physical Literacy Assessment Tool (PPLI) is a valid and reliable 

assessment tool for measuring the level of perceived physical literacy in physical 

education teachers. 

Keywords:  Perceived Physical Literacy, Physical Education Teachers,C 

Validity, Internal Consistency 
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 مقالة پژوهشی

در معلمان  شده  ادراکسواد بدنی   ابزارفارسی  سنجی نسخةروان هایویژگی

 1بدنی تربیت

 3علیرضا آقابابا، 2، جلیل مرادی1حسین صمدی

 

  زد، یدانشگاه    ،یو علوم ورزش  یبدن  ت ی بخش ترب  ،یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس  ،یرفتار حرکت  اری استاد .1

  ران یا  زد،ی

)نویسنده    رانیدانشگاه اراک، اراک، ا  ،یعلوم ورزش  ۀدانشکد   ،یورزش  یشناسو روان  یگروه رفتار حرکت  اریدانش  .2

 مسئول( 

 استادیار گروه روانشناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، ایران   .3
 

 20/04/1401تاريخ پذيرش:                                31/02/1401تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

اخیردر سال بینسواد    ، های  توجه  به خود  بدنی  را  ب  کرده  معطوفالمللی  مرتبطه و  به سیاست  دلیل  بودن 

و ورزشی،   اين مدل در کشورهای مختلف  سرمايهآموزشی  فراوانی روی  اهمیت   رغمبه .  است  شدهگذاری 

در  دقیقی برای ارزيابی آن    ابزارمفهوم هنوز در مراحل اولیه است، هنوز  اين  ازآنجاکه  موضوع سواد بدنی،  

 ابزارروايی و پايايی نسخة فارسی    هدف پژوهش حاضر، تعیینوجود ندارد.  سنین و بین قشرهای مختلف  

بدنی زن و مرد با دامنة  نفر از معلمان تربیت 208 ؛ بنابراينبود بدنیدر معلمان تربیتشده  ادراکسواد بدنی 

. ابتدا با استفاده از روش بازترجمه، صحت ترجمة کردندتکمیل   را  پرسشنامه سواد بدنی  سال  66تا    20  سنی

و در ادامه برای تعیین روايی سازة پرسشنامه از تحلیل عامل تأيیدی شد  نسخة فارسی پرسشنامه تأيید  

برای تعیین همسانی درونی از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد. و    يابی معادالت ساختاریمبتنی بر مدل

آزمون مجدد استفاده شد. -ای با روش آزمونطبقهدرونسؤاالت، از همبستگی    همچنین برای پايايی زمانی

آلفای کرونباخ    . ضريببود  90/0از    بیشترشاخص نیکويی برازش و شاخص برازش تطبیقی  ،  نتايج نشان داد

دست آمد. براساس   قبول بودن( به)مقدار شاخص قابل  7/0  از  بیشترو ابعاد آن    شدهادراکسواد بدنی  برای  

از روايی سازه و پايايی درونی و زمانی  بدنیدر معلمان تربیت  شدهادراکسواد بدنی    ابزارنتايج، نسخة فارسی  
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سواد بدنی معلمان  عنوان ابزاری روا و پايا برای ارزيابی  توان از آن بهقبولی برخوردار است و میمطلوب و قابل

   .استفاده کرد بدنیتربیت

 

 . بدنی، روايی سازه، همسانی درونی، معلمان تربیتشدهادراکسواد بدنی  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه 
لحاظ سالمت جسمانی و روانی به همراه دارد که   فقر حرکتی افراد، پیامدهای ناگوار و خطرناکی به

یکی از مواردی که برای سالمت جسمانی و    . (1)  در بر خواهد گرفت تبعات آن سالمت جامعه نیز  

تواند به افزایش و توسعه های بدنی و ورزش روزمره است که میبهداشتی حائز اهمیت است، فعالیت

آمادگی بدنی و بهبود ترکیب بدنی مناسب همراه با اعتماد به نفس باال و   یهای حرکتی، ارتقامهارت

که انسان دارای ابعاد متفاوت  نظر به این  . (3-1)  منجر شود  انگیزه و شوق به زندگی فعال و بانشاط  

 .(4)توجه به تمامی ابعاد مذکور ضروری است    ،و جسمانی است  شناختی، اجتماعی، عاطفی، اخالقی

بدنی و نگهداری لزوم توجه به تمامی ابعاد وجودی انسان و تعیین زیربناهای فعالیتدر همین راستا،  

بدنی  آن در طول عمر محققان را بر آن داشته است که سعی کنند طرحی جامع برای مداخله در فعالیت

 در این حوزه   هامدلاگرچه برخی  .  (7-5) تنها به بعد جسمی وابسته نباشدو ورزش پدید آورند که  

المللی را توجه بینهای اخیر،  در سالبدنی در مدارس  برای تربیت  1بدنی مدل سواد    ،ارائه شده است

گذاری فراوانی روی  سرمایهبودن به سیاست آموزشی و ورزشی،  دلیل مرتبطهبه خود جلب کرده و ب

مفهوم سواد بدنی که تأثیر مثبت بر کیفیت .  (5،  8-10)  استشده  این مدل در کشورهای مختلف  

نفس،   به انگیزه، اعتماد  مبتنی بربدنی باکیفیت، مربوط به هدف نهایی یک برنامه تربیتزندگی دارد، 

مشارکت  و  مسئولیت حفظ فعالیت بدنی هدفمند  ،  گذاریبدنی، دانش و درک برای ارزش   شایستگی

از فعالیتدر دامنه گسترده بدنی مفهومی بسیار  .  (3،  11)  در طول دوران زندگی استها  ای  سواد 

کاملگسترده و  تربیتتر  از  حتی  تر  یا  بدنی  شایستگی  رشد  فعالیتبدنی،  در  ساده  های مشارکت 

 .  (5، 12، 13)جسمانی دارد 

اهمیت سواد بدنی بخشی جدایی نظر گرفته شدهامروزه  از آموزش در  برنامه درسی    است  ناپذیر  و 

سواد بدنی  .  (14)  عمر حیاتی است  در طوله برای سالمت  ک بدنی باید دارای سواد بدنی باشدتربیت

 
1. Physical Literacy 
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 حیطهبدنی یک  که تربیتکند. درحالیبدنی نیست و با آن رقابت نمی می جایگزین برای تربیتمفهو

فرد مسئولیت حفظ  هر  .  شودمحسوب میبدنی  تربیت  ی ازبرنامه درسی است، سواد بدنی دستاورد  از

در طول زندگی بر عهده    است،  بدنی به دست آوردهسبک زندگی فعال را که در نتیجه درس تربیت

افراد   بیشترکردنبدنی در  اندرکاران در زمینه تربیتسهم محققان و دست  و  دارد این مسئولیت به 

در انتقال  ،  دارند  بدنی از سواد بدنیمعلمان تربیت  ی کهادراک، آگاهی و اعتقاد.  (3،  15دارد )اهمیت  

و تداوم  بدنی  در فعالیتاست. ازآنجاکه مشارکت    ثیرگذارأ تبسیار  آموزان  مفهوم به دانشاین  های  ویژگی

در   پاییندانشآن  بدنی  با سطح سواد  مثبت قرار میمنفی  تأثیر  تحت  ، آموزان  نگرش  گیرد، کسب 

حس اعتماد  باعث بهبود  ها،  به تفاوت  توجههای فردی و  در نظر گرفتن تفاوت،  معلمان به این مفهوم

ادعا می(3)  شود  می  انآموزبه نفس دانش و فرهنگی ملل متحد  کند که  . سازمان آموزشی، علمی 

ویژه معلمان  ه آموزان و بدانشبخش اصلی برنامه درسی مدرسه است که برای همه    بدنیکیفیت تربیت

آموزش   بدنی برای کودکان صرفاًاند که تربیتپیشنهاد کرده  1پنی و چندلر   .(14)بدنی مهم است  تربیت

است ها نیز  های خاص از طریق فعالیتها و شایستگی بلکه آموزش مهارت  ،های خاص نیستفعالیت

این  (16) ایندارد  موضوع بستگی  .  بهبه  را  برنامه درسی  به جای  نحوی تفسیر کنند که  که معلمان 

ه ئلبدنی، این مسکردن فرصتی برای کودکان برای رسیدن به تناسب اندام از طریق درس تربیتفراهم

مهارت را توسعه دهند،  را مدنظر قرار دهند که کودکان  های حرکت در یک استراتژیهای مناسب 

  گذاردها تأثیر می محیط خاص را درک کنند و درنهایت درک کنند که چگونه این امر بر سالمت آن

(14). 

  یزش انگ  خود بر  نوبه  عوامل اصلی آموزش مؤثر دانست که بهاز  کی  یتوان  را می  بدنیسواد  طورکلی،  به

اهمیت موضوع   رغمبه.  (17)گذارد  منظم تأثیر می  انی جسم  هانیآموزان در فعالیتو مشارکت دانش

در سنین دقیقی برای ارزیابی آن    ابزارهنوز در مراحل اولیه است، هنوز    مفهوماین  ازآنجاکه  سواد بدنی،  

دلیل  توجه و حیاتی است و بهدرخور  ارزیابی سواد بدنی امری  وجود ندارد.  و بین قشرهای مختلف  

های  چالش  2ناپذیر های تقلیلبودن و تناسب کیفیتبودن، سیالگستردگی و تنوع مفهوم آن، چندبعدی

کانادایی  ارزیابی سواد بدنی  مقیاس  .  (6،  8)  است  کرده ایجاد  دهندگان  تمرینو  خاصی را برای محققان  

 
1. Penney & Chandler 

2. Irreducible Qualities 
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(CAPL )1 ،  ابزارهای  2برای جوانان  بدنیسواد  مقیاس ارزیابی( ( و پاسپورت برای زندگی )بازیPFL )3 

مفهوم سواد بدنی  اگرچه  .  (18)  کنند میکه سواد بدنی را ارزیابی  است    اختصاصی  های معدود ابزاراز  

یادگیرنده فعال بررسی کرد،  را می به عنوان یک  -عنوان تمرینبهرا  معلمان  باید  توان در کودکان 

   . (14)کرد های فعال بررسی کننده زمینهعنوان فراهمبه را دهندگان فعال و مدارس و برنامه درسی

تربیت  اهمیت  با وجود معلمان  بدنی  تارزیابی سطح سواد  و  و  أ بدنی  بر سطح سواد کودکان  آن  ثیر 

است که    4(PPLI)شده  ادراکسواد بدنی  ،  ابزار  این  ؛وجود داردتنها یک ابزار در این زمینه  نوجوانان،  

ابزاری    2016در سال    و همکاران  5سام بررسی سواد بدنی    منظوربهبا هدف ساخت و اعتبارسنجی 

و تنها ابزاری است که تاکنون برای بزرگساالن تأیید    کردند بدنی طراحی  معلمان تربیت  شده  ادراک 

ارت  خودبیانگریاحساس خود و اعتماد به نفس،  که    است  شده را  و دانش  با دیگران، و درک  باط  و 

 های هدفمند با متخصصاناین ابزار براساس مرور ادبیات و مصاحبه.  ( 14،  19)  کند گیری میاندازه

معلم    337که پس از بررسی روی    ماده اولیه ساخته شد  18، ابتدا با  بدنی و سالمت علوم ورزش، تربیت

. همچنین در یک  (14)شد عامل شناسایی و تأیید  سهگویه و   نُهبا  ابزاری ،کنگبدنی در هنگتربیت

-معلم تربیت  238که در این بررسی  شد  بررسی    PPLIطالعه در نمونه معلمان ترکیه، ساختار عاملی  م

اعتماد  ب قابلیت  و  درستی  و  گویهنُه   ابزاردنی  کردندعاملی  سه ای  تأیید  ارتبا .  (20)  را  به  توجه    ط با 

منظور افزایش بهاری احتمالی سواد بدنی معلمان بر سواد بدنی کودکان و نوجوانان  ذثیرگأ تمالی تاح

اثرات فعالیت بدنی بر سالمت فرد و حداقل پذیرش اهمیت ورزش و فعالیت بدنی برای   بارهآگاهی در

کند، حائز اهمیت  که از کیفیت زندگی افراد حمایت می  معلمان  سالمتی، تعیین سطوح سواد بدنی

تر تر و مقرون به صرفهتر، عینیشناسایی هرچه سریع  ،با درنظرگرفتن این موضوعهمچنین  .  (3)  است

استاندارد در   ی بینی راهکارهای مفید، داشتن ابزاربرای طراحی و پیش  بدنیمعلمان تربیتسواد بدنی  

با توجه به نبود ابزار که  را بر آن داشته است    نامحقق  رواست؛ ازاین  کردهجامعه ایرانی را ضروری  

بودن ، همچنین سهولت استفاده و کاربردیبدنیمعلمان تربیتسنجش سواد بدنی در    برایمناسب  

د تا با سهولت نباش  PPLIهای روانسنجی ابزار  دنبال رواسازی و بررسی ویژگیهای، بهابزارهای پرسشنام

 
1. Canadian Assessment of Physical Literacy 

2. Physical Literacy Assessment for Youth 

3. Passport for Life 

4. Perceived Physical Literacy Instrument 

5. Sum 
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روایی و پایایی    .کنندگیری   ارزیابی و انداز  بدنیمعلمان تربیت د ابعاد مختلف سواد بدنی را در  نبتوان

دهندگان این ابزار ارزشمند بررسی توسط ارائه   بدنیمعلمان تربیتسواد بدنی اداراک شده  نسخة اصلی  

 ایرانی بررسی نشده است.  بدنی تربیت معلماندر بین کنون روایی این پرسشنامه تا اما شده، 

و توضیح، تفسیر و تعمیم نتایج  ست  گیری روا و پایامبنای انجام هر پژوهشی، استفاده از ابزارهای اندازه

پژوهشگران باید از روایی    بنابراینشده دارد؛  کارگرفتهابزار بهپژوهش ارتباط بسیار تنگاتنگی با روایی  

اطمینان داشته باشند. برای اینکه بتوان از یک ابزار پژوهشی که روایی آن    شدهابزار و آزمون استفاده

قبالً به دست آمده است در کشورهای دیگر استفاده کرد، باید این ابزار از زبان اصلی خود به زبان 

ترین بخش در تعیین  . مهم(21)  ر تغییر یابد و با زبان و فرهنگ آن کشور سازگار شودنظدکشور م

با زمینة فرهنگی متفاوت، تعیین روایی سازۀ پرسشنامه است که در این حوزه،   ی هایروایی پرسشنامه

می روش محسوب  بهترین  تأییدی  عاملی  پرسشنامه  تحلیل  بدنی  سواشود.  با  تاکشده  ادراکد  نون 

 ؛ است  نشدهیابی معادالت ساختاری در کشور بررسی  بر مدلییدی مبنیاستفاده از تحلیل عاملی تأ

ها و  واژه حتمال تغییر ترجمه در برگرداندلیل ااز یک طرف به ،بنابراین برای قابل استفاده بودن ابزار

ها اعتبار فرهنگی الزم در آن جامعه  مقیاس خردهدلیل اینکه ممکن است برخی از  از طرف دیگر به

ییدی برای  أ روش روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی ت   باهای آن  باشد، تعیین مجدد سازهنداشته  

تعیین عالوه بر این،    .استایران ضروری    بدنیمعلمان تربیتاستفاده از پرسشنامه مذکور در جامعه  

نوعی با تکرارپذیر بودن  که به  است  سنجی  های مهم روانفرضپیشپایایی یکی دیگر از ملزومات و  

پایایی  ها در شرایط و زمانپاسخ بار دیگر  با تغییر جامعه  ارتباط دارد، ولی الزم است  های مختلف 

ابزارهای سواد بدنی اغلب پیچیده    ،. شایان ذکر است(22)  زمانی و ثبات درونی پرسشنامه آزمون شود

ها در این زمینه ، پژوهشسواد بدنی معلمانکافی در حیطه  ابزار    نبودسفانه با توجه به  أ متو    هستند

  کرد؛ را تاحدودی پر    توان با استفاده از این ابزار ارزشمند، این خل بنابراین می   ؛نیز محدود بوده است

  دۀ شادراکسواد بدنی درنتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه 

ال بود که آیا ترجمه فارسی پرسشنامه مذکور ؤانجام گرفت و در پی پاسخ به این س  بدنیتربیت  معلمان

 جامعه ایرانی از روایی و پایایی مناسب برخوردار است یا خیر. بدنیمعلمان تربیتدر بین 
 

 روش پژوهش

بدنی  در معلمان تربیتشده  ادراکسواد بدنی    ابزارسنجی نسخة فارسی  این پژوهش که با هدف روان

با توجه به اینکه حجم نمونة موردنیاز در مطالعات   همبستگی است.-از مطالعات توصیفی    ،انجام شد

-نفر از معلمان تربیت  208  ،(23)گویه پیشنهاد شده است    ازای هرآزمودنی به  10تا    5تحلیل عاملی  
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تشکیل دادند که این تعداد نمونه با  نمونة آماری این پژوهش را  سال    66تا    20بدنی با دامنة سنی  

کند  نفر( برای تعیین روایی کفایت می  23ازای هر گویه های پرسشنامه )تقریباً بهتوجه به تعداد گویه

   عاملی بیشتر است. و از پیشنهاد حجم نمونه براساس مطالعات تحلیل

پژوهش اجرای  پژوهشبه  :روش  اجرای  به  ، منظور  پژوهشگران  توسط  پرسشنامه  فارسی ابتدا   زبان 
مطابقت  با هاترجمه  مشترک، جلسة یک  در و شد ترجمه  یک  هم  توسط  ترجمه  سپس  شد.  داده 

در   شد.  برطرفها بررسی و  متخصص زبان انگلیسی برگردان شد و مشکالت مربوط به ترجمه گویه

بدنی قرار نفر از معلمان تربیت  30در اختیار   نسخة اولیه پرسشنامه ، مقدماتی   ایهبعد، در مطالع مرحلة

مطرح مبهم  واژگان  و  معادلگرفت  ابهامشد  سازی  شده  ادامه  برطرفشده  مطرح   های و  در    ، شد. 

اصالح و  نهایی  اختیار  پرسشنامه  در  تربیت  220شده  درمجموع  معلم  و  شد  داده  قرار   208بدنی 

بدنی  نفر از معلمان تربیت  30  ، آزمون مجدد-سنجش پایایی آزمون  سپس برایپرسشنامه تکمیل شد.  

 تکمیل کردند.  پرسشنامه را  دوباره ،ای از آزمون اولبا فاصله دو هفته
بدنی در معلمان تربیتشده  ادراکسؤالی سواد بدنی  نُهپرسشنامة    ،ابزار اصلی پژوهش:  گیریابزار اندازه

احساس خود و . این پرسشنامه دارای ابعاد (14) بود 2016در سال سام و همکاران  شده از سوی ارائه 

درک و دانش    و همچنین  سؤال(  سه)ودبیانگری و ارتباط با دیگران  ، خ(سؤال  سه)اعتماد به نفس  

(،  2(، مخالف )1ارزشی شامل کامالً مخالف )پنجگذاری است. پرسشنامه دارای شیوۀ نمره سؤال( سه)

سام   است. 45و حداکثر نمره  9( است که حداقل نمره 5( و کامالً موافق )4(، موافق )3نظری ندارم )

بدنی و نوجوانان بررسی کردند و به طور روایی و پایایی این پرسشنامه را در معلمان تربیت  و همکاران

قبول  بدنی از روایی و پایایی قابلر معلمان تربیت دشده  ادراکسواد بدنی    ابزارکلی نتایج نشان داد که  

 . (14) برخوردار است

 استفاده ساختاری  معادالت مبتنی بر مدل تأییدی املیع  تحلیل  روش از  آماری  تحلیل  و  تجزیه برای 
پایایی و همسانی درونی از آلفای کرونباخ و برای بررسی پایایی زمانی از ضریب  محاسبة  شد. برای

 انجاممنظور  به.  به کار رفتای  آزمون مجدد با فاصله دو هفته-ای و روش آزمونطبقههمبستگی درون
 استفاده شد.  8/8نسخة  2افزار لیزرل و نرم 26نسخة  1اساسیپ افزار اس نرمآماری از دو  محاسبات

 

 
1. SPSS 

2. LISREL 
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 نتایج 

کننده در پژوهش حاضر دارای میانگین و انحراف معلمان شرکت،  بررسی متغیرهای توصیفی نشان داد

شماره یک،  . جدول بودند( 37/72±27/12( و وزن )86/170±69/8(، قد )88/37±60/8معیار سن )

جمعیتویژگی شرکتهای  تعداد  کنندهشناختی  تأهل،  وضعیت  تحصیلی،  رشته  جنسیت،  شامل  ها 

 دهد. فرزند، سابقه تدریس و میزان تحصیالت را از لحاظ تعداد فراوانی و درصد فراوانی نشان می
 

 پژوهششناختی نمونة های جمعیتويژگی -1جدول 
Table 1- Demographic characteristics of the research sample 

 درصد  د عدات شناختی متغیرهای جمعیت

 جنسیت
 2/57 119 مرد

 8/42 89 زن 

 رشته تحصیلی 
 2/94 196 بدنی تربیت

 8/5 12 بدنی غیرتربیت

 وضعیت تأهل 
 9/15 33 مجرد 

 1/84 175 هل أمت

 تعداد فرزند  

0 

1 

2 

 فرزند  2بیشتر از  

47 

54 

80 

27 

6/22 

26 

5/38 

13 

سابقه تدریس  

 )سال( 

 سال  5کمتر از 

 سال   10تا  5

 سال   20تا  10

 سال  20بیشتر از  

37 

25 

94 

51 

78/17 

01/12 

67/45 

51/24 

 تحصیالت 

 تر کاردانی و پایین

 کارشناسی 

 ارشد کارشناسی

 دکتری

5 

73 

111 

19 

4/2 

1/35 

4/53 

1/9 

 

کننده در این پژوهش، بیشتر در معلمان شرکت  شود،یمشاهده م  شماره یک طورکه در جدول  همان

بدنی  درصد کمی از افراد غیرتربیترشته بدنی بود و ها تربیتمرد و رشته تحصیلی بیشتر آن ها نمونه 

ارشد  سال و مدرک کارشناسی  20تا    10سابقه تدریس    بودند و   فرزندو با دو    هل أ . بیشتر افراد متبود
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ابعاد    اره دو،شمجدول  .  داشتند نمرات  استاندارد  انحراف  و  بدنی    ابزارمیانگین  در شده  ادراکسواد 

 دهد. را نشان میبدنی معلمان تربیت
 

 میانگین و انحراف معیار ابعاد پرسشنامه  -2جدول  
Table 2 - Mean and standard deviation of the dimensions of the questionnaire 

 انحراف استاندارد  میانگین متغیرهای پژوهش

 07/2 26/12 احساس خود و اعتماد به نفس 
 96/1 17/12 خودبیانگری و ارتباط با دیگران 

 46/1 72/13 درک و دانش 
 48/4 16/38 سواد بدنی )کل(  

 

جدول  همان در  دو  طورکه  بدنی    ابزاردر    ، شودمیمشاهده  شماره  کل  شدهادراکسواد  میانگین   ،

و بعد است    بیشتر(، از حد متوسط  45( و حداکثر نمره پرسشنامه )9سؤاالت با توجه به حداقل )

پایایی   ابعاد به خود اختصاص داده است. برای بررسی  را در بین  درک و دانش بیشترین میانگین 

مجدد استفاده    آزمون-ای به روش آزمون  طبقهپرسشنامه از آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون

   آمده است. شماره سهشد که نتایج در جدول 
 

( و ضريب همبستگی   =208nبررسی پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ) -3جدول 

 ( =30nای )طبقهدرون

Table 3- Evaluation of the reliability of the questionnaire using Cronbach's 

alpha coefficient (n = 208) and intra-class correlation coefficient (n = 30) 

 متغیرها
تعداد  

 ها گويه

آلفای  

 کرونباخ

ضريب همبستگی  

 ای طبقهدرون

احساس خود و اعتماد به  

 نفس 
 73/0 719/0 گویه  3

خودبیانگری و ارتباط با  

 دیگران 
 78/0 744/0 گویه  3

 72/0 753/0 گویه  3 درک و دانش 
 76/0 832/0 گویه  9 سواد بدنی )کل(  
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ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس سواد بدنی    ،شودمشاهده میشماره سه  گونه که در جدول  همان

توان گفت که می  رو؛ ازاین بودن( استقبول)مقدار شاخص قابل  0/ 7  یشتر ازو ابعاد آن بشده  ادراک 

 قبولی است.  ابزار پژوهش دارای پایایی قابل

برای بررسی ابعاد و سؤاالت از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد تا مشخص شود که آیا این  

تربیتها معرفها و گویهمؤلفه  برای سنجش سواد بدنی معلمان  یا خیرهای معتبری    .بدنی هستند 

ها با  دادهبودن  متغیره و چندمتغیره  مفروضات آن بررسی شد. ابتدا تک  ،یپیش از اجرای تحلیل عامل

ها  دهندۀ توزیع طبیعی دادهافزار لیزرل و از طریق ضریب ماردیا بررسی شد. نتایج نشاناستفاده از نرم

توان از تحلیل  و می  بود   ها برای تحلیل عاملی مناسب بنابراین داده  ؛(P>0.05در پژوهش حاضر بود )

 متغیر و پنهان( بین عامل )متغیر رابطة قدرت تأییدی، عاملی تحلیل تکنیک املی استفاده کرد. درع 
است. اگر بار  یک و صفر بین مقداری عاملی شود. بارمی نشان داده عاملی بار مشاهده به وسیلةقابل

 بین عاملی . بارشودنظر میصرف آن  از  و شودمی گرفته  در نظر  ضعیف رابطه  باشد، 3/0از  کمتر عاملی
لیزرل، بار   افزارنرم  خروجی مطلوب است. طبق  6/0قبول و معنادار است و بیشتر از  قابل  6/0تا    3/0

و    یک شمارۀ بیشتر بود که نتایج نشان از برازش مطلوب مدل دارد )شکل  5/0عاملی همه سؤاالت از  

از بعد درک   9کمترین بار عاملی به سؤال    ،دی (. پس از اجرای تحلیل عاملی تأییچهارجدول شماره  

است مربوط  (  83/0)با بار عاملی    8و    5  ت( و بیشترین بار عاملی به سؤاال58/0و دانش )با بار عاملی  

 . استکه در حد مطلوب 
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 بدنی مدل برآورد استاندارد مرتبة اول سؤاالت پرسشنامة سواد بدنی معلمان تربیت -1شکل 

Figure 1- The first order model of standard estimation of the questions of the 

Physical Literacy Questionnaire in physical education teachers 

 

 سؤاالت در تحلیل عاملی مرتبه اول tبار عاملی  و ضرايب  -4جدول 
Table 4 - Factor load and t coefficients of questions in first order factor analysis 

 tضريب  بار عاملی  سؤال  متغیر

 احساس خود و اعتماد به نفس 
1 59/0 36/8 

2 77/0 75/11 
3 72/0 74/10 

 خودبیانگری و ارتباط با دیگران 

4 60/0 47/8 
5 83/0 30/12 
6 66/0 43/9 

 درک و دانش 

7 74/0 09/11 
8 83/0 60/12 

9 58/0 35/8 
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بیشتر است.   96/1ضرایب تی از مقدار مطلوب    ،شودمشاهده می  شماره چهارطورکه در جدول  همان

پنج، جدول   نشان میشاخص  شماره  اول  مرتبه  عاملی  تحلیل  را در  برازش مدل  دهد که در  های 

شاخص همه  مطلوب،  مقادیر  با  بهمقایسه  شاخص  ها  مدل   RMSEAجز  خوب  برازش  از  نشان 

نزدیک است و نشان از برازش    08/0است که به    RMSEA  09/0ساختاری دارد. فقط مقدار شاخص  

 مناسب مدل دارد. با توجه به جدول و کل مقادیر موجود، مدل اجراشده دارای برازش مناسبی است. 
 

 مقادير برازش مدل مرتبه اول -5جدول 
Table 5 - First-Order Model Fit Statistics 

 

 شاخص برازش  
مقدار 

 آمدهدستبه
 مقدار مطلوب 

 08/0کمتر از  RMSEA 09/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

-df/Chi نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

Square 
 3تا  1بین  88/2

 90/0از   بیشتر GFI 93/0 شاخص نیکویی برازش 

 90/0از  بیشتر  AGFI 90/0 یافته برازش تعدیلشاخص نیکویی  

 5/0نزدیک به  PGFI 50/0 شاخص برازش اصالح شده مقتصد 

شاخص برازش هنجار شده و اصالح  

 شده مقتصد 
PNFI 63/0  5/0نزدیک به 

 90/0از  بیشتر  NFI 94/0 شاخص برازش هنجار یافته 

 90/0از  بیشتر  NNFI 94/0 شاخص برازش هنجار نیافته 

 90/0از  بیشتر  CFI 96/0 شاخص برازش تطبیقی 

 

بررسی  به دوم، مرتبة عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با سازه کل روایی بررسی برای  بعد مرحلة در

تربیت متغیر بین  رابطة معلمان  بدنی  )سواد  وپنهان   و شد پرداخته  اشسازنده هایمؤلفه بدنی( 
برازششاخص شکل  طنهما  .شدند استخراج  های  دوورکه  جدول    شماره  شش و  از    شماره  حاصل 

های سواد بدنی در جدول  تمام مؤلفه  تیبار عاملی و ضریب    ،افزار لیزرل مشخص استخروجی نرم

  ارائه شده است.

https://www.researchgate.net/figure/First-Order-Model-Fit-Statistics_tbl1_254957556
https://www.researchgate.net/figure/First-Order-Model-Fit-Statistics_tbl1_254957556
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 بدنیمدل برآورد استاندارد مرتبة دوم سؤاالت پرسشنامة سواد بدنی معلمان تربیت -2شکل 

Figure 2- The second order model of standard estimation of the questions of 

the Physical Literacy Questionnaire in physical education teachers 

 
 بدنیهای سواد بدنی معلمان تربیتتحلیل عاملی مرتبه دوم مؤلفه -6جدول 

Table 6- Second-order factor analysis of physical literacy dimensions of 

physical education teachers 

 tضريب  بار عاملی  متغیر

 44/7 99/0 احساس خود و اعتماد به نفس 

 56/6 74/0 دیگران خودبیانگری و ارتباط با 

 40/7 70/0 درک و دانش 
 

 96/1ضرایب تی هر سه بعد از مقدار مطلوب    ،شودمشاهده می  شماره ششطورکه در جدول  همان

دهد که در مقایسه با مقادیر  های برازش مدل را نشان میشاخص  شماره هفتبیشتر است. جدول  



1401، زمستان50، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                      178

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

مطلوب، هر شاخص نشان از برازش خوب مدل ساختاری دارد. با توجه به جدول و مقادیر موجود،  

 مدل اجراشده دارای برازش مناسبی است.
 

 مقادير برازش مدل مرتبه دوم  -7جدول 
Table 7 - Second-Order Model Fit Statistics 

 

 شاخص برازش  
مقدار 

 آمدهدستبه
 مقدار مطلوب 

 08/0کمتر از  RMSEA 09/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 3تا  1بین  df/Chi-Square 88/2 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 90/0از  بیشتر  GFI 92/0 شاخص نیکویی برازش 

 90/0از  بیشتر  AGFI 90/0 یافته برازش تعدیلشاخص نیکویی  

 5/0نزدیک به  PGFI 50/0 شاخص برازش اصالح شده مقتصد 

شاخص برازش هنجار شده و اصالح  

 شده مقتصد 
PNFI 60/0  5/0نزدیک به 

 90/0از  بیشتر  NFI 91/0 شاخص برازش هنجار یافته 

 90/0از  بیشتر  NNFI 96/0 شاخص برازش هنجار نیافته 

 90/0از  بیشتر  CFI 96/0 شاخص برازش تطبیقی 

 

 گیریبحث و نتیجه 
و   سام  است،  نداشته  وجود  معلمان  بدنی  سواد  سطح  ارزیابی  برای  مناسبی  ابزار  اینکه  به  توجه  با 

. در مطالعه سام و  (14)  همکاران با ساخت این ابزار، راه را برای ظهور یک سازه جدید هموار کردند 

بدنی    ابزار  ،همکاران تربیتشده  ادراکسواد  هنگمعلمان  معلمان  نمونه  در  و  بدنی  معتبر  کنگی 

  بررسی  ،هدف پژوهش حاضربنابراین    ؛یید نشده است، اما در معلمان ایرانی تأ (14)  ماد استاعتقابل

 بدنی بود. در معلمان تربیت شده ادراکسواد بدنی  ابزارفارسی  سنجی نسخةروان هایویژگی

دانش، احساس خود و اعتماد  برحسب سه بعد درک و    نسخه فارسی این پرسشنامه،  نتایج نشان داد

-مقدار شاخصزیرا    ؛مطلوب است  روایی و پایایی دارای    ،خودبیانگری و ارتباط با دیگران  نیز  نفس وه  ب

مالک پذیرش بودند که مقادیر این شاخص   بیشتر ازهای مقتصد همگی  های برازش مدل و شاخص

نیز در محدودۀ مناسب قرار   RMSEAشاخص  .  (90/0)بیشتر از    دهد را نشان می  مطلوبا برازش  ه

بدنی معلمان برازش و روایی سازۀ   دپرسشنامة سوا،  دهد این نتایج نشان می  (.09/0داشت )برابر با  

https://www.researchgate.net/figure/First-Order-Model-Fit-Statistics_tbl1_254957556
https://www.researchgate.net/figure/First-Order-Model-Fit-Statistics_tbl1_254957556
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در مطالعه اولیه خود  ها آن .ستکاران در یک راستااین نتایج با مطالعه سام و هم. داردعاملی مطلوب 

سؤالی با    9مدل   درنهایتکه کردند  سؤالی را تحلیل    18پرسشنامه   ، سواد بدنی در طراحی پرسشنامه  

کنگ، ابعاد  ای از هنگدر نمونهها آن .ندعاملی را تأیید کردو این مدل سهکرده سه عامل را شناسایی 

دانش، احساس خود  عناوین درک و    با طور مشابه  بعد را بهسه  سؤال و    نُهگیری متشکل از  ابزار اندازه

. هنگامی که موارد (14)  بندی کردند گروه  خودبیانگری و ارتباط با دیگرانهمچنین  نفس و  ه  و اعتماد ب

بررسی فرعی  ابعاد  در  شایستگی  شوندمی  موجود  اول  بعد  فعالیت  شده  ادراک،  محیط  را در  بدنی 

راگیری میاندازه به بعد  که فعالیتکند  گیری میاندازه  کند، بعد دوم سطح شناختی  را  های بدنی 

ناپذیر از محیط  که بخشی جداییکند  گیری میاندازههای ارتباطی را  سوم، مهارت  بعد  و  آوردنگرش می

ساله    19تا    11نوجوان    1945در  عاملی را  مدل سه  و همکاران  سام  ،ادامهدر  .  (20)  فعالیت بدنی است

  238در در ترکیه   پژوهشیاین پرسشنامه در . (19)شد عاملی تأیید مدل سه که نتایجکردند  بررسی 

با    ها یافنهاین  .  (20)  سؤال را تأیید کرد  9  با عاملی  دل سهکه نتایج م   شدبررسی  معلمان نیز    نفر از

تأیید مدل سهج  نتای   معلمان در    سواد بدنی عاملی نسخه فارسی پرسشنامه  پژوهش حاضر مبنی بر 

 . ستهمسوایرانی 

( شامل  2010)  1شده توسط وایتهد با سه ویژگی که هسته مفهوم سواد بدنی ارائه  مذکورسه ویژگی  

بوده  دهند، مرتبط تعامل با محیط را تشکیل می همچنینانگیزه، اعتماد به نفس و شایستگی بدنی و  

نظر وایتهد مبنی بر اینکه .  (3،  7،  15،  19به نقل از  )  و بر ادراک فرد از سواد بدنی اثرگذار هستند

متغیرهای پنهان مختلفی  شود، بلکه شامل  های بدنی مربوط میتنها به شایستگی/مهارتسواد بدنی نه

ترین مؤلفه سواد کرد که مهم  عنوانوایتهد    . (24)د  تواند مبنایی برای این یافته باش شود، مینیز می

  و   که مفاهیم دانش، درک و آگاهی سنگ بنای خواندن  کرد استدالل  و    دانش و درک است   بدنی،

ضمن توضیح سواد بدنی در سیستم آموزشی کانادا، از  و لوید ترمبلی. (7) دهندنوشتن را تشکیل می

براساس مدل  در مطالعه حاضر  .  (25)نام بردند  ها  ترین مؤلفه عنوان یکی از اساسیدانش و درک به

العات  مطکننده سواد بدنی بود. در  ینیترین عامل تبمهم  نفسه  احساس خود و اعتماد ب  ،مرتبة دوم

 2روترت و جفریس  برای نمونه،  ؛گذشته نیز به ارتباط اعتماد به نفس و سواد بدنی اشاره شده است 

نفس و ادراک فرد نسبت مستقیم  توجه اعتماد به    درخوربا افزایش    بدنی که مفهوم سواد    کردندکید  أ ت
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همی از نظر  که مفهوم اعتماد به نفس جزء م  کردند کید  أت  1ریچاردسون -و پاگنانو  . باومگارتن(26)دارد  

که مفهوم اعتماد    ندکید کردأ ران تو همکا  2النگمویر همچنین  .  (27)  رشد حرکتی و سواد بدنی است

. در مطالعاتی  (28)  شود به نفس یکی از مفاهیم اساسی است که برای تبیین سواد بدنی استفاده می

های  ، متغیر پنهانی نیز وجود دارد که مهارت(15)  دندهبدنی را نشان میبدنی معلمان تربیتکه سواد  

های ارتباطی یک مفهوم  کید بر اینکه مهارت. وایتهد با تأکندیگیری مارتباطی با افراد دیگر را اندازه

  اند کردهکید  أهای ارتباط کالمی و غیرکالمی تمهم در توضیح سواد بدنی است، بر استفاده از مهارت

فرصت ارتباط با محیط و ابراز وجود را در معلمان فراهم   بدنیکه سواد    توان گفتمی  ؛ بنابراین(28)

های ارتباطی برای مفهوم سواد بدنی از نظر توانایی  بر اهمیت مهارت نیزو همکاران  3ماندیگو کند.می

  4طور مشابه، آلموند. به(29)  اندکردههای بدنی خود تأکید  بدنی در انتقال درک و توانایی معلمان تربیت

که رفتار سالم    کرده استو تأکید    دادههای ارتباطی را در مفهوم سواد بدنی توضیح  ضرورت مهارت

 . (30) پذیر استفعالیت بدنی و درک آن تنها با ارتباط سالم امکان

 5المللی است. دادلیهای مطالعات در ادبیات بیندهنده همسانی با یافتهاین پژوهش نشانهای  یافته

داد  نشان  خود  نظری  مطالعه  شایستگیمؤلفه  ،در  بدنی،  سواد  مفهوم  قوانین،  های  حرکتی،  های 

های فردی و  های رفتاری و انگیزه درمورد حرکت و ویژگیها و راهبردهای حرکتی، مهارتتاکتیک

عنوان ظرفیت فرد برای به نمایش گذاشتن  با درنظرگرفتن سواد بدنی به. ( 31)  اجتماعی حرکت است

بر این مفهوم    ،کند آن زندگی میتوان نتیجه گرفت فرهنگی که هر فرد در  استعداد ذاتی خود، می

متغیرهای پنهان انگیزه، اعتماد  (  32و همکاران )  6و ما   (31(، دادلی )24)  که وایتهددرحالی  ؛تأثیر دارد

و   نفس  به  اعتماد  بدنی،  فعالیت  درک  و  دانش  محیط،  با  تعامل  جسمانی،  شایستگی  و  نفس  به 

با دیگران در کسب سواد بدنی   ارتباط  سواد بدنی در خدمت رشد  .  دانندمؤثر میرا  خودبیانگری و 

رشد    . کندمشکل ایجاد می  هایی برای موقعیتحلشناختی است که شامل دانش و درک است و راه

همچنین رشد عاطفی شامل    و   دهداجتماعی توانایی برقراری ارتباط با محیط و بیان خود را توسعه می

رود که در سواد بدنی انتظار می  دارایاز افراد  .  (3)  احساس اعتماد به نفس با ظرفیت حرکت است

 دارای کند، شرکت کنند. افراد  ها کمک میهای بدنی در طول زندگی خود که به سالمت آنفعالیت
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های بدنی ازجمله مزایای سواد بدنی باید از مزایای کیفیت زندگی از طریق مشارکت فعال در فعالیت

-ثرتر مربوط به فعالیتؤتر با دیگران و تجربیات مثبت و متر آگاهی در ابراز خود، تعامالت همدالنهبیش

 . (19) های بدنی آگاه باشند
مقدار این ضریب در ابعاد پرسشنامه در    ،اخ نشان دادنتایج پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونب

بود. ضریب   832/0و این ضریب در سواد بدنی کل برابر با    داشتقرار    753/0تا    0/ 719ای از  دامنه 

پایایی ابزار برای سنجش    ، دهد به دست آمد که این مقادیر نشان می  76/0ای نیز  طبقههمبستگی درون

مونوسترالر  ( و 14سام و همکاران )  های. در پژوهشاستقبول  قابلبدنی تربیتسواد بدنی در معلمان  

ییلدی قابل20ز )و  ابزار  پایایی  نیز  نتایج  (  آمد.  باره  ( در14سام و همکاران )پژوهش  قبول به دست 

. گیرددر بر میرا    76/0تا    73/0ای از  دامنه همسانی درونی ابزار نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ  

آزمون مجدد گزارش   پایاییفقط به ذکر همسانی درونی اشاره شده و  و همکاران    در مطالعات سام

اما در پژوهش حاضر نتایج قابلیت اعتماد آزمون مجدد تأییدی بر داشتن ثبات    (، 14،  19)  نشده است

توان عنوان کرد که نتایج پایایی در جمعیت معلمان  میت.  و قابلیت اعتماد نسخه فارسی این ابزار اس

 در  نکته ترین. مهماستهای قبلی راستا با پژوهشو هم بوده قبولبدنی در این مطالعه نیز قابلتربیت
آزمون و کسب تجربه است که   دو اجرای  فاصله  در  اثر  انتقال آزمایی، باز روش  به پایایی دست آوردن  به

 باشد، آشنایی با  نزدیک هم به  ای انتخاب شد. اگر فاصله دو آزمونحاضر فاصله دو هفتهپژوهش   در
 شود.  در مرحله دوم می آزمون اجرای  در باعث سهولت  اول مرحله  در آزمون 

عبارتی، نسخه به؛  رددارا  پرسشنامه سواد بدنی قابلیت تکرارپذیری در معلمان    ،نتایج پژوهش نشان داد 

عنوان گذاری ساده، بهاالت کم و نمرهؤسبدنی با تعداد  معلمان تربیتشده  ادراکسواد بدنی    ابزارفارسی  

گفت  البته باید    به کار رود؛ های مختلف با اطمینان  تواند به طور گسترده در زمینهروا و پایا می  یابزار

از نظر بدنی متناسب با سنم هستم؛ من نگرش  ای است که )برای مثال: من  گونهاالت به نوع سؤ  که

به ورزش دارم و من مهارت های اجتماعی قوی دارم( برای جمعیت یا حرفه خاصی  مثبت و عالقه 

های های سنی مختلف و جمعیتدر گروه   PPLIتواند از  مطالعات آینده میدر  و  است  طراحی نشده  

یافته در  تعمیم  بدنیز سواد  توان معیاری ابه این ترتیب، این ابزار را می  ؛(19)مختلف استفاده شود  

های بدنی مختلف با  ها باید در فعالیتزیرا آن؛  آموزان مفید باشدبرای دانش احتماالًنظر گرفت که  

همچنین این    .(19)کردن سواد بدنی شرکت کنند  های حرکتی اساسی و درونیهدف توسعه مهارت

-تربیت  ای مستمر معلمانهای مداخله برای پیشرفت حرفهاثربخشی برنامهتواند برای ارزیابی  ابزار می

ازآنجاکه این ابزار اولین ابزار بدنی استفاده شود.  دنی و نتایج یادگیری دانش آموزان در درس تربیتب
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 شده  ادراکسنجش سواد بدنی    آن برایتوانند از  ریزان می، برنامهاستدارای اعتبار در زمینه سواد بدنی  

ها متناسب با اهداف  ریزی و اصالح سیاستدر راستای شناسایی کمبودها، برنامهبدنی  معلمان تربیت

  استفاده   ، کند ایجاد محیطی که مشارکت در فعالیت بدنی را تقویت میو    تندرستی و فعالیت بدنی 

   کنند.

  روشد؛ ازاینبررسی    PPLIمطالعه حاضر فقط سه عامل  در    ؛وجود داشتچند محدودیت در مطالعه  

پژوهش با سواد بدنی درکهای  انجام  عوامل مرتبط  برای شناسایی سایر  انگیزه،  مستمر  شده مانند 

مونه ن  ، این پژوهشنمونة  همچنین  اعتماد به نفس و شایستگی بدنی و تعامل با محیط موردنیاز است. 

های این  صورت خودگزارشی از دیگر محدودیت. ابزار سواد بدنی بهبدنی نبودمعلمان تربیتاز  تصادفی  

با توجه .  شده باشند  کنندگان در تکمیل پرسشنامه دچار سوگیریکه ممکن است شرکتمطالعه بود 

عنوان ظرفیت فرد برای به نمایش  و با درنظرگرفتن سواد بدنی به  های فرهنگی جوامع مختلفبه تفاوت

ساخته    ینیز ابزاری مبتنی بر فرهنگ ایران  کشورشود که در  پیشنهاد می،  اشاستعداد ذاتیگذاشتن  

شود.  شده   هنجار  سواد  نیز  بیشتر    هایپژوهشو  بین  رابطه  معلمان  شده  ادراک  بدنی باید  برای  را 

انگیزه بررسی  خودپنداره و   شناختی مانند خودکارآمدی،های روانبدنی و معیارهای مختلف سازهتربیت

و خودکارآمدی بر انگیزه   بدنیمعلمان تربیت  شده  ادراکتأثیر تغییرات در سواد بدنی  عالوه،  به.  دنکن

انجامدانش در  بدنفعالیت  آموزان  نهای  یادگیری   پژوهشیقطه  ی،  پیامدهای  کشف  برای  بالقوه 

 بدنی است.آموزان در درس تربیتدانش
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 بدنی در معلمان تربیتشده  ادراکپیوست: ابزار سواد بدنی 

 سؤاالت  ردیف 
کامالً  
 موافق 

 موافق 
نظری  
 ندارم 

 مخالف 
کامالً  
 مخالف 

      دارای آمادگی بدنی متناسب با سنم هستم. 1
      عالقه و نگرش مثبت به ورزش دارم. 2
      خودم و دیگران ارزش قائل هستم. برای ورزش  3

4 
مهارت تناسب  دارای  برای  خودمدیریتی  های 

 اندام هستم.
     

5 
مهارت سالمتی  دارای  برای  خودارزیابی  های 

 هستم. 
     

      های اجتماعی قوی دارم.مهارت 6

7 
اطمینان   طبیعت  در  بقا  برای  خودم  توانایی  به 

 دارم.
     

      ها هستم. کنترل مشکالت و سختیفردی توانا در   8
      از مزایای ورزش در ارتباط با سالمتی آگاه هستم.  9
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