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Abstact 
This study aimed to design, construct, and psychometry the 
Phobia two-factor questionnaire of swimming. The present 
study was correlational and the statistical population included 
people aged nine and over of both sexes. The initial 
questionnaire was prepared with 35 questions and four 
questions were omitted based on content validity criteria and 
question analysis. The results of the confirmatory factor 
analysis showed that the 31-item questionnaire has good and 
acceptable fitness indicators. The Cronbach's alpha value of the 
whole questionnaire was calculated to be 0.92. Therefore, 
swimming coaches and experts can use this native 
questionnaire as a suitable tool to measure people's Phobia of 
swimming.

 

Extended Abstract  
Abstract 

The aim of this study was to design and 
construct the questionnaire of 
swimming phobia as well as determine 
its psychometrics. The statistical 
population of this correlational study 
was male and female individuals ≥9  
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years old. Fear that gets out of control 
and disrupts a person's life is called 
panic. People with certain panic show 
intense and irrational fears about 
certain objects and situations, and 
usually stay away from those situations 
or objects for a long time. Fear of 
swimming as one of the types of fears 
of natural environment causes negative 
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consequences in people's lifestyle and 
prevents them from swimming in the 
water and learning swimming skills. 
Due to the lack of tools to assess the 
fear of swimming, the aim of this study 
was to design and construct the 
questionnaire of swimming phobia and 
determine its psychometrics . 

Method 
In this correlational study, the statistical 
population included male and female 
individuals ≥9 years old, referred to the 
pools of Khorasan Razavi province. The 
initial questionnaire was prepared with 
35 questions based on scientific sources 
and opinion of swimming experts. The 
validity of 31-question questionnaire 
was also investigated using structural 
equation method and confirmatory 
factor analysis as well as the internal 
consistency of questionnaire was 
confirmed by Cronbach's alpha . 

Results 

The results of the current study showed 
that in the questionnaire of swimming 
phobia, the Tucker-Lewis fitness index 
or Bentler-Bonnet non-normed fit index  

(NNFI) was 0.93, Bentler comparative 
fitness index (CFI) was 0.93, 
standardized fitness index (SFI) was 
0.84, root mean square error of 
approximation (RMSEA) was 0.091 and 
the degree of freedom was 3.5 (x2 /df = 
3.5) in the case of the ratio of square X2, 
indicating a reasonable and appropriate 
fitness. Additionally, Cronbach's alpha 
value of fear assessments, fear 
components and whole questionnaire 
was 0.86, 0.89 and 0.92, respectively . 

Conclusion 
Due to the appropriateness of the 
fitness indexes and internal consistency 
of the questionnaire of swimming 
phobia, swimming coaches and experts 
can use this native questionnaire as a 
suitable tool to measure people's fear 
of swimming   .Keywords: 
Questionnaire, Phobia of swimming, 
Phobia of water, Psychometry
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 مقالة پژوهشی

 سنجیروان وکردن: طراحی، ساخت  از شنای هراس دوعامل ةنامپرسش
 

 3رسول زیدآبادیو ، 2کاسب شهابی ، محمدرضا1سپیده سرداری

 

 سبزواری، سبزوار ایران دانشگاه حکیمی، حرکت رفتارکارشناس ارشد . 1

     مسئول( ۀنویسند) ی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایرانحرکت رفتار. استادیار گروه 2
 یرانا حرکتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، گروه رفتار . استادیار3

 

  هچکید
 از شناهراس  دوعاملی نامۀسنجی پرسشو روان هدف این پژوهش طراحی، ساخت

یازده سال به  جامعه آماری شامل افرادهمبستگی و  از نوع. تحقیق حاضر است کردن
های روایی تهیه و بر اساس مالک سئوال 35اولیه با  نامۀپرسشاز هردو جنس بود.  باال

نشان  تأییدیآن حذف شد. نتایج تحلیل عاملی  سئوال، چهار سئوالمحتوایی و تحلیل 
. استقبولی برخوردار برازندگی خوب و قابل هایشاخصاز  یسئوال 31 نامۀپرسش داد

رو، مربیان و ازاینمحاسبه شد.  92/0نیز  نامهپرسشمقدار آلفای کرونباخ کل 
ابزاری مناسب برای سنجش  عنوانبهنامه بومی توانند از این پرسشیمخصصین شنا مت

 میزان هراس افراد در شنا کردن استفاده نمایند.

 

 

 مقدمه
یک  ،آن موجب بهکه  یندی استفرآ 1حالت ترس

 و زمانی که این محرک با شده جادیامحرک طبیعی 
، واکنش ترس شودیمآزاردهنده جفت  یمحرک

 الزم به(. 2011، 2گلن و همکاران) شودیمفراخوانده 
 ، شودیمخطری برای فرد ایجاد  که یهنگامذکر است 

                                                                     
1. Fear 

2. Glenn, Klein, Lissek, Britton, Pine 

& Hajcak 

3. McNeil,Vargovich, Ries & Turk 

4. Phobia 

 به فرد هشدار بدهد و تواندمیی ترس مقدار کموجود 
مکنیل، دارد )نگه  العملعکسرا آماده برای  او

 اما ترسی که از(؛ 2012، 3وارگوویچ ، ریس و تورک
وی  از کنترلکه فراتر ینا شخص خارج شود، یا کنترل
  دهینام 4کند، هراس زندگی فرد تداخل ایجاد و درباشد 

هراس (. 1994 ،5ی آمریکاپزشکروانانجمن ) شودیم
است که از طریق گرایش  یرفویک واکنش احساسی 

اضطراری  طیشرا ابه گریز، در پاسخ به ارائه خطر ی
و اغلب، با افزایش در  شودیمحیات ایجاد  ۀدکنندیتهد

سیستم عصبی خودکار همراه است  شاخه سمپاتیک
(. تا زمانی که 1994، 6کراسک بارلو ، براون و)

5. American Psychiatric Association  

6. Barlow, Brown & Craske  
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فعال هستند، اجتناب کردن و یا  آورهراسی هامحرک
با ترس زیاد و اضطراب  هامحرکتحمل کردن این 

در هراس و یا اضطراب  معمول طور بهو  همراه است
 ،1و همکاران اولندیک)زمان همچنان ادامه دارد  طول

اختالل  باعث هاهراسدر بسیاری از کودکان،  (.2015
و  اجتماعی، استرس شخصیتحصیلی،  در عملکرد

ایساو، کونرادت و ) گرددیم آنهاهای روزانه یتفعال
 (.2004، 3موریساولندیک، کینگ و  ؛2000، 2پترمن

افراد در دوران کودکی و  دهندیماغلب مطالعات نشان 
 و خاصساده  هایهراسبسیاری از  نوجوانی، دچار

ی ساده معموالً هاهراس (.1977، 4راچمن) گردندیم
 ردد؛ شون سازمشکل که هستند تر از آنمدتکوتاه
ی هاواکنشی خاص موجب هاهراسکه  یصورت

 زمان مدتبرای گردد و یمناسازگارانه در کودکان 
، 5کینگ، اولندیک و مورفید )ندارطوالنی ادامه 

، شوندهای خاص میی که دچار هراسافراد (.1977
ی را نسبت به اشیا و شرایط رمنطقیغی شدید و هاترس

به مدت طوالنی از آن  معموالًو  دهندیمخاص نشان 
، 6مینکا و اوهلبرگکنند )میشرایط و یا اشیا دوری 

هایی که موجب یا محیط و آن اشیا که یحالر د(، 2008
 آزارندیب خودیخود به، گردندیماضطراب در شخص 

 هایهراس ندارند. بر و برای شخص هیچ خطری در
از موقعیت  حد از شیبترسی مداوم و  عنوان به 7خاص
اختالالت  نیترجیراکه از  اندشده فیتوصخاص  یا اشیا

پزشکی انجمن روان) در میان اختالالت اضطرابی است
(. با 2013پزشکی آمریکا، انجمن روان ؛2000آمریکا، 

هنوز هم  در این زمینه، شدهانجامهای توجه به پژوهش

                                                                     
1. Ollendick, Halldorsdottir, Fraire, 

Austin, Noguchi                                                  

Lewis & Whitmore  

2. Essau, Conradt & Petermann 

3. Ollendick, King & Muris 
4. Rachman  

5.King, Ollendick & Murphy 

6. Mineka & Oehlberg 

و  در کودکانایجاد هراس  در مورد شناخت کمی
انجمن  (.2011گلن و همکاران، دارد )نوجوانان وجود 

را به پنج  خاصهای ( هراس2013ی آمریکا )پزشکروان
، از خونیوانات، هراس از حشامل هراس  زیرگروه

های موقعیتی، و یا آسیب دیدن، هراس هراس از تزریق
تقسیم کرده  هاهراسو سایر  یعیطباز محیط  هراس

های محیط است. هراس از آب یکی از انواع هراس
موجب پیامدهای منفی  تواندمیآید و یمشمار هطبیعی ب

میزان شیوع هراس از آب . در سبک زندگی افراد شود
 ینسون واستر جمعیت عمومی بین دو تا سه درصد )د

 گساالنبزرنسبت به  در کودکان ( و2007، 8همکاران
، 10؛ منزیس و هریس1977، 9داوی) شیوع بیشتری دارد

ها، ممکن شدت هراس از آب مانند تمام هراس .(1997
از فردی به فرد دیگر متفاوت  طور چشمگیریاست به

های عمیق و یا امواج باشد. بعضی از مردم تنها از آب
توانند که دیگران حتی نمیترسند، درحالیعمیق می

ی گاهگه ماندن در بخش زیادی از آب را تحمل کنند.
است که حتی پخش شدن و هراسی بسیار فراگیر  آب

کنش تواند موجب وایا اسپری کردن آب به بدن می
(. 1994پزشکی آمریکا، انجمن روانشود ) آورهراس

افرادی که دچار هراس از آب هستند، رفتارهای اجتنابی 
را از آب و یا حضور در اطراف آب در طول عمر از خود 

دهند. چنین افرادی ممکن است هرگز نتوانند نشان می
برای سالمتی و صرف اوقات فراغت خود از آب استفاده 

میلر، بارت  رتباط،ا(. در همین 2011، 11استیلولکنند )
اظهار داشتند که شیوع هراس از آب  (7419) 12و هامپ

بسیار بیشتر از هراس از عنکبوت، حشرات، سگ، 

7. Specific phobia  

8. Stinson, Dawson, D. A, Patricia, 

Smith, Goldstein & Ruan 

9. Davey 

10. Menzies & Harris  

11. Stillwell 

12. Miller, Barrett & Hampe 
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است  بوده یگردنوع ترس  73و  ارتفاع، فضاهای بسته
هراس از  .(1992، 1راس، منزیس و کالرک)به نقل از 

 نکردآب از دو منظر هراس از دوش گرفتن و حمام 
، پترسون، پومرانتز؛ 1990، 2الو، متسون و وست)

 شنا کردن و از هراس و( 1977، 3مارهولین و استرن
؛ رپ، والمر و 1993، 4منزیس و کالرکشنا ) استخر
 شده انجام. مطالعات استی بررس قابل (2005، 5هوانتز
دهند که عواملی مانند ترس از ارزیابی منفی یمنشان 
امرایی، خدایی، شکری، گراوند و ) گرانید توسط

و  خود از طرف(، ترس از ارزیابی منفی 2011طالبی، 
یابی ترس زمینه جدول ؛1990، 7ولپی) 6گذر هراسی
، 9مارک و متیوز) یبدن(، هراس از آسیب 8نسخه سوم

 بههراسی  آب ( و1990، هراس از عمق )ولپی، (1979
( 1977راچمن، یرطبیعی مداوم از آب )غ هراسی عنوان

در همین ارتباط،  هستند. مؤثردر هراس از شنا کردن 
( اظهار داشت که عواملی مانند 2012) 10الچوکی

، مسائل فرهنگی، ناراحتی از دیده شدن در لباس شنا
ترس والدین از آب، صدمات و اتفاقاتی که برای فامیل 
و دوستان در آب رخ داده است، تجربه غرق شدن، 

دلهره و ترس در  موجبنیز  بیماری و یا تجربیات منفی
ایده شناسایی  می گردد.افراد برای شناکردن 

نامه، اولین بار از یق پرسشاز طر آورترسی هامحرک
مطرح  (1957، 11دیکسون، مونچاکس و سندلر) یسو

 در حوزهکه ( 1963، 12النگ و الووزیکشد، همچنین )

                                                                     
1. Ross, Menzies & Clarke 

2. Love, Matson & West 

3. Pomerantz, Peterson, Marholin & 

Stern 

4. Menzies & Clarke 

5. Rapp, Vollmer & Hovanetz, 

6. Agoraphobia   

7. Wolpe 

8. FSS-III 

9. Marks & Mathews 

10. Lachocki 

-محرکسنجش  منظور بهکردند یمی کار رفتاردرمان 
، هامحرکمیزان ترس ناشی از آن  آور وهراس های

را معرفی کردند.  13یابی ترسینهزماولین نسخه جدول 
یابی جدول زمینهسوم  ( نسخه1964)14ولپی و النگ

یک ابزار  این نسخهواقع  درکه ترس را معرفی کردند، 
یری گاندازهی است که برای بعدچندسنجش 

ی این هامادههای فوبیایی به کار می رود. اضطراب
 ها یایتموقع، هامحرکمقیاس عباراتی است که به 

های خاصی اشاره دارند که افراد ممکن است با یتفعال
همین ارتباط  درد. بترسن آنهادرجات مختلفی از 

 (1979) مارک و متیوزاز سوی  15ترس ۀنامپرسش
نوع  پنجکه عالوه بر یک نمره کلی ترس،  ،طراحی شد

ترس تزریق، ، ترس از از خونترس گذرهراسانه، ترس 
یکی از  سنجد.اجتماعی را می و هراس آسیب بدنیاز 

س از در ارتباط با موضوع ارزیابی هرا ابزارهای موجود
بود. این سیاهه ( 1993منزیس و کالرک )سیاهه آب، 

بر اساس ی است که سئوال 8شامل یک لیست 
ساخته شده ( 1977راچمن ) هراس از آب هاییشهر

، آمادگی 16سازی کالسیکیشرطعوامل شامل  و است
روایی و پایایی  همچنین؛ استی منف، اطالعات 17نیابتی

به تازگی میسیمی، . استاین سیاهه نیز گزارش نشده 
تحت  ابزار دیگری( 2020) 18کاجتنا، میسیمی و کاپوس

طراحی و را  "نامه ارزیابی هراس از آبپرسش"عنوان 
ال ئوس 20نامه مذکور دارای پرسشاعتباریابی کرده اند. 

که شامل سه عامل تماس با محیط آبی، نیروی  است

13. Dixon, Monchaux & Sandler 

12. Lang & Lazovik 
1 15. FSS-I 

16.Wolpe & Lang 

15. FQ 
16. Classical Conditioning 

17. Vicarious Learning 

18. Misimi, Kajtna, Misimi & Kapus 
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طبیعی آب و کنترل حرکت در آب را مورد ارزیابی قرار 
یادگیری مهارت شنا نه تنها برای جلوگیری می دهد. 

از غرق شدن ضروری است؛ بلکه می تواند به توسعه و 
)برنر و  کمک کندنیز حفظ تناسب اندام به فرد 

 و (2013، 2؛ بگس و همکاران2009، 1همکاران
 فقیت فرهنگیبه عنوان یک فعالیت و مو همچنین

(. بنابراین 2014 ،3)ماجومدر و چودهوری محسوب گردد
ی از برنامه های برنامه های آموزش شنا بخش مهم

کاپوس و  ،)جورگ  تربیت بدنی را تشکیل می دهند
 در بحثین و معلمتردید مربیان یب .(2016، 4ماجریک

شوند که با افرادی مواجه می شنا کردنآموزش مهارت 
با مشکالت خاصی در  هراس از شنا کردنبه دلیل 

یادگیری روبرو هستند و این امر موجب کاهش کیفیت 
همین  در ی فرد از شنا کردن خواهد شد.دلزدگآموزش و 

( دریافتند که 2000) 5ارتباط، گیلچریت، ساکس و برانچ
رغم تالش های فراوان برای بهبود دانش شنا، علی

هنوز بسیاری از مردم به علت هراس از شناکردن؛ شنا 
رو، تعیین میزان هراس از شنا کردن این ازبلد نیستند. 

ی هامشاوره انجام ای را برایینهزمتواند می
یزی صحیح آموزشی ربرنامه ی و نحوهشناختروان

های موجود و یکاستبه  با توجهین، بنابرافراهم آورد. 
برای  ( مناسب، دقیق و جامعنامهنبود ابزاری )پرسش

لزوم طراحی و  ،کردن از شناارزیابی میزان هراس 
رزیابی طور مستقل به اای که بهنامهساخت پرسش

 خورد.به چشم می هراس از شنا کردن بپردازد،
 

 

                                                                     
1. Brenner, Taneja, Haynie, Trumble, 

Qian   & Klinger 

2. Beggs, Foong, Y. C, H. C, Noor, 

Wood-Baker & Walters 

4. Majumder & Choudhury 

5. Jurgec, Kapus & Majeric 

6. Gilchrist, Sacks & Branche 

 

 پژوهش شناسیروش
 استهمبستگی  از نوعتوصیفی و  پژوهشروش این 

یابی ی با استفاده از مدلساختار عاملکه به بررسی 
پردازد. جامعه ی( متحلیل عاملی) یساختارمعادالت 

 از هر سال به باال یازدهشامل افراد  پژوهشآماری این 
که به استخرهای استان خراسان رضوی  دو جنس بود

 مطالعات در برخی از متخصصینمراجعه کرده بودند. 
 یازا به یآزمودن ده یال یابی معادالت ساختاری دومدل

؛ 2005، 6کلیناند )کرده شنهادیپ نامهپرسش سئوال هر
برای و برخی دیگر ( 2006، 7میرز، گامست و گوارینو

 300آماری تحلیل عاملی حداقل  روشاستفاده از 
؛ 2013، 8تاباچنیک و فیدل) اندکردهیشنهاد پآزمودنی 
رو، در پژوهش ینا (. از2013، 9همکاران بی ورز و

برابر تعداد  9یباً تقرنامه )پرسش 317حاضر تعداد 
 توزیع شد. نظر مورد( در بین جامعه تسئواال
از نظرات متخصصین  و استفادهی منابع موجود با بررس

کلی  ۀدست دوکردن، به  از شنا بر هراسگذار عوامل اثر
ی، هراس از عمق و هراس آبگذر هراسی، ها )هراس

 ترسها )یابیارزهراس از آسیب بدنی( و ترس از 
های یابیارزهای منفی دیگران از خود، ترس یابیارز

 سئوال 60منفی از خود( تقسیم شدند و بر این اساس 
 فهم قابلبر اساس واضح بودن و  طراحی شد. سپس،

 ،سابقه و نظر مربیان و منجیان با تسئواالبودن 
برای  سئوال 16شامل  سئوال 35اولیه با  ۀنامپرسش

ترس از  ۀلفؤمبرای  سئوال 19و  هاهراس ۀلفؤم
با اولیه همراه  ۀنامها تهیه شد. در ادامه، پرسشیابیارز

6. Kline 

7. Meyers, Gamst & Guarino   

8. Tabachnick & Fidell 

9. Beavers, Lounsbury, Richards, 

Huck, Skolits  

& Esquivel  
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 هاسئوالی گذارنمره و نحوه لفهؤم هر یف اجمالی ازتعر
روایی محتوایی شامل نسبت روایی  جهت ارزیابی

و ارزیابی روایی  2محتواشاخص روایی  و 1ییمحتوا
 در از متخصصان نفر ( برای دهسئوالظاهر ) 3صوری

شناسی و روان یق، رفتار حرکتیغرنجاتحوزه شنا، 
اگر خواسته شد  آنهاهمچنین از  شد.ورزش ارسال 

به  تسئواالرسد که در لیست یمی به نظرشان سئوال
 نامه ذکر کنند.آن اشاره نشده است، در پایین پرسش

ین و بررسی متخصصاز  هانامهی پرسشآوراز جمعبعد 

شاخص و  )ضرورت(یی محتوانسبت روایی ، آنهانظرات 
 از یک مناسبت و شفافیت( برای هر) محتواروایی 
-می( 1975) 4الوشه ۀبه عقیدمحاسبه شد.  تسئواال
به عنوان مالک یی محتوانسبت روایی مالک  ازتوان 

. نامه استفاده کرد پرسش در تسئواالنهایی انتخاب 
برای مثال زمانی که پانل متخصصان برای اجرای 

حاضر( ده نفر باشند،  پژوهشروایی محتوایی )مطابق 
 قبولقابلی برا ییمحتوانسبت روایی  حداقل ارزش

شاخص  در خصوص .است 62/0، سئوالبودن هر 
که  یصورت دریی وجود دارد، هامالکنیز  محتواروایی 
باشد، ( %80) باالتر از محتواشاخص روایی  ارزش
نیازمند اصالح  سئوال (%70تا  %80)مناسب بین  سئوال

تلقی  قبولیرقابلغ سئوال (%70) و کمتر از ،و بازنگری
حذف یا کاندیدای حذف  تسئوااللیست  از ،شودمی

 (.2013سجادی، آزرمی، فارسی و ) گرددیم
نامه در پژوهش حاضر نیز بر پرسش تسئواالتحلیل 

، مقدار آلفای سئوالصورت حذف هر  اساس که دراین 
در آن قرار دارد، افزایش  سئوالی که الفهؤمکرونباخ 

 (7200، 5اولمان و فیدل)تاباچنیک،  .انجام شد ،یابد
یری، نمایان گر آن است گاندازهروایی سازه یک ابزار 

 یری تا چه حد اندازه یک سازه یا خصیصه را گاندازهکه 

                                                                     
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 

3. Face Validity 
4. Lawshe 

سنجد. برای بررسی روایی یمکه مبنای نظری دارد، 
توان یمجمله ی مختلفی وجود دارد که از هاروش سازه

یری، گاندازه موردمفاهیم  ۀهایی درباریهفرضبه آزمون 
تحلیل عاملی ، 7و روایی واگرا 6استفاده از روایی همگرا

سرمد، کرد )اشاره  عاملی تأییدییل و تحلاکتشافی 
 (.1997حجازی، بازرگان و 

با توجه به نظر متخصصین معادالت ساختاری مبنی بر 
( نظریه)یک مدل  پژوهشگران که یزمانکه این

 استفاده مورددارند، روش آماری  یاراختمفروض را در 
باشد و نه  تأییدیدر مرحله اول باید تحلیل عاملی 

در پژوهش ، (1993، 8گسارولی  اسچاتز واکتشافی )
حاضر از روایی سازه مبتنی بر تحلیل عاملی تأییدی 

های مهم هر آزمون یا یصهخصاستفاده شد. یکی از 
یری، ثبات یا پایایی است. یکی از انواع گاندازهابزار 

همسانی درونی برای  پایایی، همسانی درونی است.
که نمرات یک آزمون چقدر با نمشخص کردن ای

ی هاروشرود. یکی از یمخودش همخوانی دارد به کار 
تعیین پایایی همسانی درونی استفاده از آلفای کرونباخ 

 .(1997سرمد و همکاران، است )

 

 پژوهشی هاافتهی

این  در هایآزمودنهای جمعیت شناختی یژگیوتوصیف 
جمله  ها ازیآزمودنبخش خصوصیات جمعیت شناختی 

( 1جدول در )، جنسیت، سطوح سنی و تعداددرصد 

 . است شدهارائه
نسبت روایی مقادیر  6 سئوال در در پژوهش حاضر،

 (،6/0) مناسبت شاخص روایی محتوا ،(4/0)محتوا 
 13 سئوالدر و  (7/0) شفافیت شاخص روایی محتوا

 شاخص روایی محتوا، (5/0نسبت روایی محتوا ) مقدار

5. Ullman 

6. convergent 

7. Divergen 

8. Schutz & Gessarol  
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به ( 7/0) شفافیت شاخص روایی محتوا ،(7/0) مناسبت
روایی  هایشاخصی مجاز در هامالکدلیل نداشتن 

(. 2جدول شدند )حذف  محتوانسبت روایی و  محتوا
 هایشاخص که یکی از یتسئواالالزم به ذکر است 

بود حذف  80/0مناسبت یا شفافیت آن روایی محتوا 
 تسئواالبنابراین در این مرحله تعداد ؛ نشدند

تقلیل یافت. سئوال 33نامه به پرسش

  
 سن و جنسیت برحسبهای پژوهش ی آزمودنیشناخت تیجمعی هایژگیو -1جدول 

 تعداد
 سن )سال(

 انحراف معیار میانگین

 مردان

 48/9 63/43 19 بزرگساالن
 12/3 73/25 20 جوانان

 11/3 625/14 39 نوجوانان

 23/5 27/99 79 کل

 زنان
 37/10 81/38 43 بزرگساالن

 99/2 42/24 154 جوانان

 
 52/4 23/13 35 نوجوانان

 96/5 48/25 232 کل

 
نتایج مربوط به مقادیر معیارهای شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا برای هریک از  -2جدول 

 تسئواال

 تسئواال شماره

نسبت روایی 

 محتوایی

شاخص روایی 

 محتوایی

 شفافیت مناسبت ضرورت

1 
در استخر  امی دیگران از وضعیت بدنواهمه دارم که 

 د.خوششان نیای
62/0 80/0 80/0 

2 
به دلیل عدم موفقیتم در یادگیری مهارت واهمه دارم که 

 .تمسخر و اذیت دیگران قرار بگیرم شنا مورد
62/0 90/0 80/0 

3 
دلواپس این هستم که اگر نتوانم مهارت های شنا را بیاموزم، 

 قرار بگیرمخود  خانوادهاعضای انتقاد  مورد
62/0 80/0 80/0 

4 
دلواپس این هستم که اگر نتوانم مهارت های شنا را بیاموزم، 

 . دست وپاچلفتی بداند و عرضهیب مربی من را فردی
62/0 80/0 80/0 

5 
در حین  فنی ام که دیگران متوجه اشتباهات بیم این را دارم

 شوند.بشنا کردن 
62/0 80/0 80/0 
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نتایج مربوط به مقادیر معیارهای شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا برای  -2ادامة جدول 

 تسئواالهریک از 

 تسئواال شماره

نسبت روایی 

 محتوایی

شاخص روایی 

 محتوایی

 شفافیت مناسبت ضرورت

6 
 .کشمیببینند خجالت م مرا با مایو شناکه دیگران از این

 
40/0 60/0 70/0 

7 
دوستانم در  هستم که به دلیل ترسم از آبدلواپس این 

 استخر من را در جمع خود نپذیرند.
62/0 80/0 80/0 

8 
دوستان و اطرافیانم بفهمند که من هنوز شنا بلد  کهیناز ا

 .کشمینیستم خجالت م
62/0 80/0 80/0 

9 
گوش درد و  هنگام شنا کردن در آب دچار دلهره دارم که

 سوزش چشم شوم.
62/0 90/0 80/0 

10 
دلواپس این هستم که به دلیل آلودگی آب وعدم رعایت 
بهداشت در استخرها دچار بیماری های پوستی وگلودرد 

 بشوم

80/0 90/0 80/0 

11 
دلهره دارم که هنگام راه رفتن در کنار استخر، به زمین 

 دچار شکستگی بشم. بخورم و
62/0 80/0 80/0 

12 
هنگام شنا کردن در آب دچار دلواپس این هستم که 

 عضالنی بشوم. گرفتگی
80/0 80/0 80/0 

13 
احساس می کنم به دلیل بی کفایتی مربیان و ناجیان، 

 استخر امنیت الزم را ندارد.
50/0 70/0 70/0 

14 
که  باشناختی که از خود دارم ، براین عقیده هستم

 بیاموزم.خوبی  های شنا را بهتوانم مهارتنمی
62/0 80/0 70/0 

15 
براین باور هستم که در مقایسه با دیگران یادگیری خوبی 

 ندارم.
99/0 70/0 80/0 

 80/0 70/0 80/0 های جدید ترس دارم.از یادگیری مهارت 16

 80/0 70/0 62/0 برایم مهم نیست که شنا کردن را بیاموزم. 17

18 
عمق شنا کنم ولیکن کمتوانم درقسمت که میاین وجود با

 ترسم.از شنا کردن در قسمت عمیق می
62/0 80/0 80/0 

19 
فکر کردن و یا نگاه کردن، به عمق آب من را مضطرب 

 کند.می
80/0 80/0 80/0 

20 
از فرو بردن بدن یا سرم در قسمت عمیق استخر ترس 

 دارم.
99/0 70/0 80/0 
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نتایج مربوط به مقادیر معیارهای شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا برای  -2ادامة جدول 

 تسئواالهریک از 

 تسئواال شماره

نسبت روایی 

 محتوایی

شاخص روایی 

 محتوایی

 شفافیت مناسبت ضرورت

21 
ناگهانی  رطوهنگام شنا کردن در استخر به دلهره دارم که

 .خالی شود و در آب فروبروم یرپایمز
62/0 80/0 70/0 

22 
که احساس می کنم موجودات خیالی در آب استخر این

 وجود دارند، موجب نگرانی ام می شود.
62/0 80/0 70/0 

23 
که تجربه بلعیدن و حالت خفگی را در آب با توجه به این

 داشته ام، از استخر واهمه دارم.
62/0 80/0 70/0 

24 
ویا ازطریق فیلم( فردی در حال  مشاهده کردن)شخصاً

غرق شدن در استخر، موجب دلهره من از استخر شده 
 است.

62/0 80/0 70/0 

25 

شنیده هایم از دیگران، اعضای خانواده و دوستانم در مورد 
مرگ و میرو آسیب های جدی )مانند آسیب های نخاعی( 

این محیط ها در استخر ،موجب واهمه من از حضور در 
 شده است.

80/0 80/0 80/0 

26 
حتی در قسمت کم عمق استخر نیز از فرو بردن سرم در 

 آب واهمه دارم.
62/0 80/0 70/0 

27 
به طور کلی احساس خوشایندی به محیطی که درآن آب 

 وجود دارد ندارم.
62/0 80/0 70/0 

 80/0 80/0 62/0 شلوغی جمعیت در استخر باعث اضطراب من می گردد. 28

29 
فضای بسته محیط استخر ودشواری خارج شدن ازآن 

 موجب دلهره من می گردد.
62/0 80/0 80/0 

30 
که نتوانم در صورت بروز خطر از استخر، به سرعت این از

 خارج شوم، مضطرب می شوم.
80/0 80/0 80/0 

31 
بوی کلر و مواد شوینده در محیط استخر من را مضطرب 

 کند.می 
62/0 80/0 70/0 

32 
ببینم  که رنگ آب تیره باشد ونتوانم کف استخر رااین از

 دلهره دارم.
62/0 80/0 80/0 

33 
در محیط استخر من را  شناگران سروصدای وضعیت نور و

 مضطرب می کند.
80/0 80/0 80/0 

34 
دلواپس این هستم که به دلیل پیچیدگی و دشواری 

 نتوانم آن مهارت هارا یاد بگیرم.مهارت های شنا 
80/0 80/0 90/0 

 80/0 80/0 62/0 از نظر من شنا کردن کار سختی است. 35
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 نامهپرسش تسئواالتحلیل 
 مورد تسئواال، سه معیار برای حذف سئوالدر تحلیل 

ی که با نمره کل تسئواال -الف گیرد؛یمقرار  استفاده
همبستگی پایینی داشته باشند )کمتر از  لفهمؤهمان 

های بین آیتمی آن یهمبستگتعداد زیادی از  -( ب3/0
 3/0خارج از دامنه  ،لفهمؤهمان  تسئواالبا سایر  سئوال

، مقدار سئوالحذف آن  صورت در -ج باشد و 7/0تا 
تاباچینگ افزایش نشان دهد ) لفهمؤآلفای کرونباخ آن 

که  یصورت در(. در پژوهش حاضر، 2000و فیدل، 
ی حداقل یک شرط از سه شرط فوق را دارا بود، سئوال

که در کرد. با توجه به اینیمقابلیت حذف شدن را پیدا 
، آلفای 17 سئوالها با حذف یابیارزترس از  لفهؤم

 لفهمؤافزایش یافت و در  72/0به  65/0کرونباخ 
 79/0از آلفای کرونباخ  22 سئوال با حذفنیز  هاهراس

 در این مرحله پژوهشگران افزایش پیدا کرد، 84/0به 
نامه حذف را از لیست پرسش 22و  17 سئوالنیز دو 
 تسئواالدر این مرحله تعداد  بنابراین .کردند

 تقلیل یافت. سئوال 31نامه به پرسش

 استفادهبا  یمدل دوعاملبررسی روایی سازه 

 و دوم مرتبه اول -از تحلیل عامل تأییدی
ها یابیارزترس از  لفهمؤ کردن واردی با دوعاملدر مدل 

به  ،دوم لفهمؤ عنوان بهها اول و هراس لفهؤم عنوان به
املی تأییدی پرداخته یل عدر تحلی دوعاملمدل ارزیابی 

 یابیکه در بین متخصصین مدلبه این شد. با توجه

-معادالت ساختاری، توافق عمومی و کلی در مورد این
ی برازندگی برآورد بهتری از هاشاخصکه کدام از یک 

کند، وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد یممدل فراهم 
ی برازش هر سه گروه اصلی هاشاخصشود که از می

هو )د شو اشاره مورد)مطلق، تطبیقی و مقتصد( به چند 
ی هاشاخصاز  معموالً(. 2006، 2؛ براون1999، 1و بنتلر

های نسبت خی دو به درجه برازندگی مطلق، شاخص
مربعات باقیمانده  یا شاخص ریشه میانگین 3آزادی

های برازندگی و از بین شاخص 4مجذور برآورد تقریب
یا هنجار نشده  تطبیقی، شاخص برازندگی هنجار شده

از میان  و 6و شاخص برازندگی تطبیقی 5بنتلر بونت
جو(، شاخص مقتصد )صرفهبرازندگی های شاخص

 شاخص برازش و 7مربعات خطای برآورد ریشه میانگین

  گیرد.قرار می استفاده مورد 8هنجارشده مقتصد

تر، دقیقدر ادامه و به منظور دستیابی به ساختار عاملی 
عاملی مرتبه دوم استفاده شد. هدف این از روش تحلیل 

. استدارتر از داده ها اشیوه، رسیدن به یک روش معن
در این گونه مدل ها، فرض بر آن است که متغیر های 
مکنون در واریانس مشترک، ناشی از یک یا چند عامل 

بارت دیگر، عامل های مرتبه مرتبه باالتر است. به ع
ر می روند. این روش عامل های مرتبه اول به شمادوم؛ 

نامه و برای مطالعه مناسب بودن ساختار عاملی پرسش
لفه های ادعایی سازنده یا پژوهش های ؤیید وجود مأت

؛ به نقل از 2009)هومن،  مربوطه استفاده می شود
 (.2015حسنی و همکاران، 

 
 

 

                                                                     
1. Hu & Bentler 

2. Brown 

3. χ2/df 

4. Root-Mean Square Residual 

5. Non-Normed Fit Indexes Fit Index 

(NNFI) 

6. Comparative Fit Index (CFI) 
7. Root-Mean Square Error of 

Approximation 

8. Parsimony Normative of Fit Index 
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 ی هراس از شنا کردندوعامل ةنامپرسشدوم اول و  مرتبه مدل برازشی هارشاخصیمقاد -3جدول 

 ی برازشهاشاخص

 
 شدهمشاهدهمقادیر 

 مرتبه اول

مقادیر مشاهده 

 شده مرتبه دوم
 35/1549 84/1547 دو مجذور کای 
 433 433 درجه آزادی 

 001/0 001/0 ی دارسطح معنا 

 5/3 5/3 نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی 

 92/0 93/0  بونت -هنجاری بنتلرشاخص برازش تاکر لویس یا غیر 

 93/0 93/0 بنتلر ای یسهمقاشاخص برازش 

 092/0 091/0 شاخص ریشه میانگین مجذور براورد تقریب 
 77/0 76/0 برازش نیکویی شاخص

 68/0 66/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد 

 86/0 84/0 شاخص برازش هنجارشده مقتصد
 

 
 شنا کردن از هراس دوعاملی نامهپرسش استاندارد تخمین اول مرتبه مدل -1 شکل

 F1 ها: ترس از ارزیابی

 F2 هاهراس: 
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 شنا کردن از هراس دوعاملینامه پرسش تخمین استاندارد مدل مرتبه دوم -2شکل 

، بار عاملی شودمیمشاهده  1که در شکل  طورهمان
میرز و ) 4/0بیشتر از مالک  تسئواالیک از  هر

همچنین مشاهده تخمین  .است( 2006همکاران، 
در مورد  تییراستاندارد( و شاخص غپارامترها )بار عاملی 

ی مربوطه در مدل هالفهؤمبا  تسئواالرابطه بین 

 تسئواالدر همه  تی مقداردهد که یمی نشان دوعامل
بین  دارمعنابود که حاکی از وجود رابطه  96/1باالتر از 

تمامی  کهو این ی مربوطههالفهؤمو  تسئواال
( قادر به پیشگویی تسئواال) شدهمشاهدهمتغیرهای 

 (.4جدول ) است، اندبودهی خود هالفهؤم

 

 

 

 

 F1 ها: ترس از ارزیابی

 F2 ها: هراس
 posهراس از شنا کردن: 
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 در تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم یدوعاملی مدل دارمعناو  تیتخمین پارامتر، ارزش  -4جدول 

 هاعامل
شماره 

 تسئواال

 داریامعن تی ارزش تخمین پارامتر
 مرتبه دوم مرتبه اول مرتبه دوم مرتبه اول

س 
تر

از ارز
ی ها

یاب
 

1 38/0 38/0 46/5 - 001/0 
2 64/0 65/0 60/10 04/5 001/0 
3 66/0 67/0 57/11 14/5 001/0 
4 85/0 86/0 04/12 18/5 001/0 
5 71/0 72/0 64/11 14/5 001/0 
7 54/0 55/0 16/9 86/4 001/0 
8 69/0 69/0 29/11 11/5 001/0 
14 69/0 70/0 81/11 16/5 001/0 
15 76/0 77/0 48/12 21/5 001/0 
16 67/0 68/0 90/10 07/5 001/0 
34 80/0 80/0 30/13 26/5 001/0 
35 68/0 69/0 91/9 96/4 001/0 

س
هرا

ها
 

9 61/0 61/0 75/7 - 001/0 
10 49/0 49/0 66/5 73/4 001/0 
11 62/0 62/0 40/8 01/6 001/0 
12 50/0 50/0 15/7 50/5 001/0 

18 87/0 87/0 78/10 73/6 001/0 
19 88/0 88/0 55/12 10/7 001/0 
20 98/0 98/0 03/13 18/7 001/0 
21 04/1 04/1 87/13 31/7 001/0 

23 77/0 78/0 68/12 12/7 001/0 

24 66/0 66/0 36/10 62/6 001/0 

25 70/0 70/0 35/10 62/6 001/0 

26 66/0 67/0 77/11 95/6 001/0 
27 61/0 61/0 92/9 50/6 001/0 
28 73/0 73/0 09/11 79/6 001/0 
29 63/0 63/0 50/10 66/8 001/0 
30 81/0 86/0 02/12 00/7 001/0 

31 50/0 50/0 39/7 61/5 001/0 
32 82/0 82/0 20/10 58/6 001/0 
33 53/0 53/0 98/8 22/6 001/0 

 

 هراس از شنا کردن ةناممدل دوعاملی پرسش نتایج آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی -5جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تسئواالتعداد  هایاسمقخرده 

 89/0 14 هاهراس

 86/0 17 هاترس از ارزیابی

 92/0 31 نامهکل پرسش
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مدل دوعاملی  پایایی() یدرونهمسانی 

 کردن از شنانامه هراس پرسش

نامه از ضریب برای بررسی همسانی درونی پرسش
 ضریب  نشان دادآلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج 

(، و عامل ترس از 89/0ها )آلفای کرونباخ عامل هراس
است ( 92/0نامه )( و کل پرسش86/0ها )ارزیابی
، 1لوونتال)است ( 7/0( که باالتر از حد مجاز )5)جدول 

2001) . 

 

 و نتیجه گیری بحث
دهد که ابزار یمپاسخ  سئوالبه این  2مفهوم روایی

سنجد را می نظر موردیری تا چه حد خصیصه گاندازه
(. 2013پارسا،  ی وفرخی، متشرعی، زیدآبادی، آقاس)

یند طراحی در فرا هاگامترین یاتیحروایی محتوا از 
، 3راچ رابیو، وگر، تب، لی و) آیدیمشمار هب هانامهپرسش
( و نخستین نوع از انواع روایی است که بایستی 2003

طراحی یک ابزار اطمینان از وجود آن در طول فرایند 
حالی است . این در(2003همکاران،  رابیو و)حاصل شود 

 هانامهپرسشی در طراحی امرحلهچنین  معموالًکه 
اهمیت آن است در نظر گرفته نشده  ۀکه شایست گونهآن

پرداخته  آنسطحی و گذرا به  صورت بهو اغلب است 
ی در پژوهشحال در متون علمی  ینع درشود و یم

 شده است آنها توجه کمتری به ییروامقایسه با سایر 
یید تأدر پژوهش حاضر برای  (.2003رابیو و همکاران، )

محتوا از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی  اییرو
. نتایج پژوهش حاضر در این بخش شد استفادهمحتوا 

از روایی  13، 6 تسئواال جز به تسئواالاکثر  نشان داد
الوشه ه نظر ب محتوای قابل قبولی برخوردار بودند.

                                                                     
1. Loewenthal 

2. Validity 

3. Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee   &

Rauch  

-یوستار مفاهیم انتزاعیدر پ پژوهشگرچه  هر (1975)
 یشناختروانی به سمت بعد انتزاعی مفاهیم امشاهده
از یعی بایست دانش وسیمرود، چون یمپیش 

د استاندارد تا بتوان دته باشی داششناختروانهای یشینهپ
ایی د، لذا به همان نسبت بایستی از رویین کنتعرا 

روایی  .گذر کندسازه  محتوایی به سمت رویکرد روایی
یم، با مفاهنامه سازه جهت انطباق ساختاری پرسش

با این مفاهیم  در ارتباطهایی یهو نظری نظری هاسازه
ی بررسی هاروشرود. یکی از یمبه کار  هاو سازه

 یل چندتحل روایی سازه، مدل معادالت ساختاری یا
متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل معادالت 
ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون 

 شده مشاهدهروابط بین متغیرهای  ۀدربارهایی یهفرض
جوشن لو، نصرت است )مکنون  یرهایو متغیا آشکار 

هراس  ۀنامی پرسشهاعامل (.2006رستمی،  و آبادی
 بناهای مختلف هراس یهنظر بر اساس از شنا کردن

مطابق نظر متخصصین معادالت ساختاری  بود. شده
( نظریه)یک مدل  پژوهشگران که یزمانکه مبنی بر این

 استفاده مورددارند، روش آماری  یاراختمفروض را در 
باشد و نه  تأییدیدر مرحله اول باید تحلیل عاملی 

لذا در این  ؛(1993گسارولی،  اسچاتز واکتشافی )
تحلیل . استفاده شد تأییدیپژوهش از تحلیل عاملی 

مدل معادالت ساختاری، این  مبتنی بر تأییدیعاملی 
 شده(همشاهدمتغیرهای ) 4مهم را که آیا نشانگرهایی

 یدهبرگزکه برای معرفی متغیرهای مکنون سازه خود 
ی بررس موردسازه هستند یا خیر؟ را  معرفاناند، شده

دهد که نشانگرهای انتخابی با یمقرار داد و گزارش 
ند هستچه دقتی معرف یا برازنده متغیرهای مکنون، 

 (.2015شهابی کاسب،  و حسنی، زیدآبادی)

4. Indicators 
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معادالت ساختاری، از  مدل( تناسب)صحت و برازندگی 
 موردی برازندگی هاشاخصطریق ارزیابی تعدادی از 

ی برازش، مقادیر هاشاخص .گیردیمی قرار بررس
دهند که پژوهشگر را در آماری را به دست می

یاری  ترمناسبگیری نسبت به انتخاب مدل یمتصم
برای  (.2006همکاران،  جوشن لو وکنند )می

متفاوتی  1ی برشهامالکهای برازندگی، شاخص
است. برای مثال در  شده مطرحتوسط متخصصان 

شاخص برازش و  بونت ـهنجاری بنتلر غیر شاخص
بین صفر و یک  آنهاکه دامنه تغییرات  ی بنتلراسهیمقا

دهنده برازندگی نشان( 90/0)، مقادیر باالتر از است
( 95/0) مدل و مقادیر باالتر از قبولقابلخوب و 

. استبرازندگی خیلی خوب و عالی مدل  دهندۀنشان
 اغلببرازش هنجار شده مقتصد  شاخصهمچنین در 

. برای است قبول مورد 60/0و  50/0مقادیر باالتر از 
نیز توافق  تقریب برآوردریشه میانگین مجذور شاخص 

 08/0برخی از منابع مقادیر کمتر از  ،عمومی وجود ندارد
دهنده نشانرا  10/0و برخی دیگر مقادیر کمتر از 

. همچنین برای دانندیمو معقول بودن مدل  قبولقابل
و  فاصله اطمینان محاسبه کرد توانیماین شاخص 

ل آن است که حد پایین فاصله اطمینان نزدیک آایده
در مورد  نباشد. 1/0آن بیشتر از  یحد باالصفر و 
توافق  زین نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی شاخص

ی طور به وجود ندارد قبولقابلعمومی در مورد مقادیر 
و  قبولقابلرا  3مقادیر کمتر از  پژوهشگرانبرخی  که

را  5تا  2و برخی دیگر مقادیر  دانندیمخوب 
و )هو  دانندیممعقول و مناسب بودن مدل  دهندۀنشان

؛ کالین، 2003، 2فوگارتی ؛ تری، الن و1999بنتلر، 
در پژوهش حاضر، شاخص اساس  این بر .(2005

و  برازش تاکر لویس یا غیر هنجاری بنتلرـ بونت
از برازندگی  بنتلرای شاخص برازندگی برازش مقایسه

                                                                     
1. Cut-Off Criteria  
2. Terry, Lane   & Fogarty 

 

برازش  شاخصدر ؛ هستندبرخوردار  یقبولقابلخوب و 
برخوردار  یقبولقابلاز برازندگی شده مقتصد هنجار
یانگین مجذور برآورد م ۀشاخص ریشهمچنین  .است

شاخص نسبت مجذور  و قبولقابلاز برازندگی  تقریب
از برازندگی معقول و مناسبی  نیز آزادی ۀکای دو به درج

 .استبرخوردار 
در ارتباط با  اینامهپرسشدر ایران  کهتوجه به این با

هراس که روایی سازه آن مورد بررسی قرار گرفته باشد، 
در  های موجود نامهپرسشساخته نشده است و اکثر 

؛ شده اند سنجیخصوص هراس در ایران فقط روان
مستقیم نتایج پژوهش حاضر در  بنابراین امکان مقایسه

 بهی که انامهپرسشاین بخش وجود ندارد. از طرفی 
مورد ارزیابی قرار را  کردن خاص هراس از شنا طور

نامه ای که از نظر محتوایی نشد. تنها پرسشدهد، یافت 
نامه هراس از شنا کردن در تا حدودی به پرسش
نامه ارزیابی ترس ؛ پرسشاستپژوهش حاضر نزدیک 

-است. این پرسش( 2020) از آب میسیمی و همکاران
انگان ترس از آب مانند نشکید بر أالی با تئوس 20نامه 

بردن صورت و سر به درون آب، ترس از  ترس از فرو
ناور شدن بدن باز کردن چشم درون آب، ترس از ش

در آب های شرایط حاکم تاکید بر  روی آب و همچنین
گم شدن در آب ترس از امواج دریا، ترس از آزاد مانند 

تحلیل  کید دارد و برای بررسی روایی سازه آن ازأت دریا
استفاده شده است. در صورتی که  عاملی اکتشافی

نامه هراس از شنا در پژوهش حاضر بر اساس پرسش
عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده هراس از شنا طراحی 
و ساخته شده است و برای بررسی روایی سازه آن از 

بنابراین نتایج  تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
با نتایج  یرمستقیمغ طور بهپژوهش حاضر در این بخش 

ی مختلف مورد مقایسه قرار هاهراسی هانامهپرسش
در  (2010) 3آنجلس بوردامس، لوپز، پرز و گرفت.

3. Borda, López, Pérez   & Ángeles 
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 نامۀپرسشپژوهشی به توسعه و بررسی روایی و پایایی 
و  ندهراس از تزریق خون در افراد اسپانیایی پرداخت

برازش  ،(99/0) 1نیکویی برازش یهاشاخص
بونت  –غیر هنجاری بنتلر ،(77/0ای بنتلر )مقایسه

 (059/0)ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب  و (74/0)
 در متناظر هایشاخص مقایسه .ندگزارش نمود را

 از برخی در حتی دهدمی نشان حاضر پژوهش
بونت، برازش  -هنجاری بنتلر غیر) هاشاخص
 شنا از هراس دوعاملی نامۀپرسش( ای بنتلرمقایسه
 2. ویکس وهمکاراناست بیشتری مقدار دارای کردن

 ارزیابی از ترس مقیاس دوعاملی مدل در نیز (2005)
 مقادیر اجتماعی اضطراب اختالالت با بیماران در منفی

 شاخص و 95/0 را ای بنتلربرازش مقایسه شاخص
 گزارش 08/0 را ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب

 مقادیر شود،می مالحظه که همچنان. نمودند
 از هراس دوعاملی نامۀپرسش در مذکور هایشاخص

. است همخوان و نزدیک حاضر پژوهش در شنا
حیدری  خزائی، شیری، عطری فرد، جلیلی و همچنین
( در پژوهشی ساختار عاملی فرم فارسی 2015نصب )

 موردایرانی سیاهه هراس اجتماعی را در یک نمونه 
ی هاشاخصی دوعاملدر مدل  .قراردادندی بررس

 (92/0ای بنتلر )برازش مقایسه، (87/0نیکویی برازش )
( را 072/0ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب )و 

مقادیر  با هاشاخصمقادیر این  گزارش نمودند. مقایسه
تا حدی  ی متناظر در پژوهش حاضرهاشاخص

همکاران  وامرایی . در همین راستا، استخوان هم
در بررسی روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس  (2011)

ی هاشاخصترس از ارزیابی منفی در نوجوانان مقادیر 
 برآوردمیانگین مجذور  ریشه و (95/0) برازش نیکویی
ی گزارش دادند که تا دوعامل( را در مدل 05/0) تقریب

نسبت به  ترمناسبو  ترقبولقابلحدودی مقادیری 

                                                                     
1. GFI 
2. Weeks, Heimberg, Fresco, 

Hart,Turk & Schneier Liebowitz 

این . ی متناظر در پژوهش حاضر استهاشاخصمقادیر 
 تواند به دلیل تفاوت در نوع سازه مورد سنجش امر می

ترس از  لفهؤمدو پژوهش باشد. در پژوهش حاضر 
اصلی ترس از  لفهؤمارزیابی منفی به عنوان جزئی از 

ها در ارتباط با سازه هراس از شنا کردن مورد ارزیابی
بررسی قرار گرفته است ؛ در صورتی که در تحقیق 

( سازه اصلی ترس از ارزیابی 2011امرایی و همکاران )
نسخه  و همکاران امرایی همچنینمنفی بوده است. 

را ( 1983) 3لرینامه ارزیابی منفی فارسی پرسش کوتاه
که یدرصورت، اندنمودهفقط در ایران روایی و پایایی 

هراس از شنا کردن برای اولین بار در ایران  نامۀپرسش
 ی شده است.سنجروانطراحی، ساخته و 

نشان در ارتباط با همسانی درونی  حاضرنتایج پژوهش  
 لفهؤمها، یابیارزترس از  لفهؤممقدار آلفای کرونباخ  داد

هراس از شنا کردن به  نامۀپرسشو کل ها هراس
در همین  د.نباشمی 92/0 و 89/0 و 86/0ترتیب 
همسانی درونی  (2020) همکاران میسیمی و ارتباط،
آلفای کرونباخ مقدار  از طریق نامه ترس از آب راپرسش

 2011حسنوند، باقری و شعیری ) اعالم نمودند. 83/0
هراس اجتماعی  نامۀپرسشمقدار آلفای کرونباخ  (نیز

و در  89/0تا  74/0ین ب رادر نمونه غیر بالینی ایرانی 
( 2008شهابی ) گزارش نمودند. 98/0بین دانشجویان 

هراس اخالقی را از  نامۀپرسشنیز همسانی درونی 
گزارش نمود.  85/0طریق محاسبه آلفای کرونباخ مقدار 

 نامۀپرسشضریب آلفای کرونباخ  (2011موسوی )
شناخت رانندگی که از طریق شناسایی باورهای 

 87/0سنجد را مقدار یمشناختی، هراس از رانندگی را 
نیز  (2009کاکایی ) ی پور، بایرامی وبخش اعالم کرد.

 یابی ترسینهزمفای کرونباخ را برای جدول ضریب آل
اعالم کرد.  95/0نسخه سوم را در نمونه ایرانی مقدار 

که  (1999) 4زاویر بورناسهراس از پرواز  نامۀپرسش

3. Leary 

4. Xavier Bornas 



 1400، بهار 35، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                                252

 

ی فضانوردی هاسامانه توسط متخصصین پژوهشکده
ی قرار گرفت، همسانی سنجروانمورد  (2010تهران )

اسالمی،  گزارش کردند. 85/0نامه را درونی پرسش
 نیز در بررسی مجدد،  (2013منشعی و حاج ابراهیمی )

همسانی درونی هراس از پرواز با استفاده از آلفای 
که مالحظه  همچنان گزارش دادند. 74/0کرونباخ را 

هراس از شنا کردن در  نامۀپرسشکه این با شود،می
یی هانامهشده است در مقایسه با پرسش ایران طراحی

سنجی که در خارج کشور طراحی و فقط در ایران روان
  از همسانی درونی بسیار خوبی برخوردار است. ،اندشده

ی برازش هاشاخصبا توجه به مطلوب و مناسب بودن 
هراس از شنا کردن، مربیان و متخصصین  ۀنامپرسش

ابزاری  عنوان بهبومی  ۀنامشتوانند از این پرسیمشنا 
مناسب برای سنجش میزان هراس افراد در شنا کردن 

استفاده نمایند.
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 پرسشنامه دو عاملی هراس از شنا کردن

 عبارات شماره
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

1 
در استخر  ی امدیگران از وضعیت بدنواهمه دارم که 

 د.خوششان نیای
     

2 
به دلیل عدم موفقیتم در یادگیری مهارت شنا واهمه دارم که 

 .تمسخر و اذیت دیگران قرار بگیرم مورد
     

3 
دلواپس این هستم که اگر نتوانم مهارت های شنا را بیاموزم، 

 قرار بگیرمخود  خانوادهاعضای موردانتقاد 
     

4 
دلواپس این هستم که اگر نتوانم مهارت های شنا را بیاموزم، 

 . دست وپاچلفتی بداند و عرضهیب مربی من را فردی
     

5 
در حین  فنی ام که دیگران متوجه اشتباهات بیم این را دارم

 شوند.بشنا کردن 
     

6 
دوستانم در  دلواپس این هستم که به دلیل ترسم از آب

 استخر من را در جمع خود نپذیرند.
     

7 
دوستان و اطرافیانم بفهمند که من هنوز شنا بلد  ینکهاز ا

 .کشمینیستم خجالت م
     

8 
گوش درد و  هنگام شنا کردن در آب دچار دلهره دارم که

 سوزش چشم شوم.
     

9 
دلواپس این هستم که به دلیل آلودگی آب وعدم رعایت 
بهداشت در استخرها دچار بیماری های پوستی وگلودرد 

 بشوم

     

10 
دلهره دارم که هنگام راه رفتن در کنار استخر، به زمین 

 دچار شکستگی بشم. بخورم و
     

11 
 دلواپس این هستم که هنگام شنا کردن در آب دچار گرفتگی

 عضالنی بشوم.
     

12 
توانم که نمی باشناختی که از خود دارم ، براین عقیده هستم

 بیاموزم.خوبی  های شنا را بهمهارت
     

13 
براین باور هستم که در مقایسه با دیگران یادگیری خوبی 

 ندارم.
     

      های جدید ترس دارم.از یادگیری مهارت 14

15 
عمق شنا کنم ولیکن از توانم درقسمت کمباوجوداینکه می

 ترسم.شنا کردن در قسمت عمیق می
     

16 
عمق آب من را مضطرب فکر کردن و یا نگاه کردن، به 

 کند.می
     

      از فرو بردن بدن یا سرم در قسمت عمیق استخر ترس دارم. 17
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18 
ناگهانی  رطوهنگام شنا کردن در استخر به دلهره دارم که

 .خالی شود و در آب فروبروم یرپایمز
     

19 
با توجه به اینکه تجربه بلعیدن و حالت خفگی را در آب 

 از استخر واهمه دارم.داشته ام، 
     

20 
مشاهده کردن)شخصا ویا ازطریق فیلم( فردی در حال غرق 

 شدن در استخر، موجب دلهره من از استخر شده است.
     

21 

شنیده هایم از دیگران، اعضای خانواده و دوستانم در مورد 
مرگ و میرو آسیب های جدی )مانند آسیب های نخاعی( در 

واهمه من از حضور در این محیط ها شده استخر ،موجب 
 است.

     

22 
حتی در قسمت کم عمق استخر نیز از فرو بردن سرم در آب 

 واهمه دارم.
     

23 
به طور کلی احساس خوشایندی به محیطی که درآن آب 

 وجود دارد ندارم.
     

      شلوغی جمعیت در استخر باعث اضطراب من می گردد. 24

25 
بسته محیط استخر ودشواری خارج شدن ازآن موجب فضای 

 دلهره من می گردد.
     

26 
ازاینکه نتوانم در صورت بروز خطر از استخر، به سرعت 

 خارج شوم، مضطرب می شوم.
     

27 
بوی کلر و مواد شوینده در محیط استخر من را مضطرب می 

 کند.
     

28 
ونتوانم کف استخر راببینم دلهره ازاینکه رنگ آب تیره باشد 

 دارم.
     

29 
در محیط استخر من را  شناگران سروصدای وضعیت نور و

 مضطرب می کند.
     

30 
دلواپس این هستم که به دلیل پیچیدگی و دشواری مهارت 

 های شنا نتوانم آن مهارت هارا یاد بگیرم.
     

      از نظر من شنا کردن کار سختی است. 31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


