
 

 

 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 7, No. 25, Autumn 2016 49تا  95، ص 52پاییز ، 52دوره هفتم، شماره 

 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی

 4بیتا آجیل چی ،3، احسان زارعیان2خسروی زینب، 1زهرا سلمان

 20/08/94تاریخ دریافت: 

 11/00/91تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ورزشکار مرد  230هدف از انجام این تحقیق بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ اضطراب آسیب ورزشی بود. 

، فوتبال، بسکتبال، های ورزشی انفرادی و تیمی شامل کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، بدمینتوناز رشته

ها به دوومیدانی، ووشو، کاراته، جودو، آمادگی جسمانی، اسکی، والیبال و به تعداد پراکنده از سایر رشته

 11 ± 10سال و سن  32± 1طور میانگین ها بهگیری در دسترس انتخاب شدند. سابقۀ ورزشی آنروش نمونه

ترجمه توسط چند متخصص، به ورزشکاران ارائه و  سال بود. پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی و تأیید

، سوم 101/2، دوم 808/1های اول سپس تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقدار ویژه در عامل

بود  420/18بود. درصد واریانس تراکمی در کل  114/1، ششم 111/1، پنجم 280/1، چهارم 028/2

درصد، مأیوس شدن  482/24های ورزشی با از دست دادن تواناییها به ترتیب که درصد واریانسطوریبه

درصد، ادراک ضعیف فرد از خود با  410/8دیدگی مجدد با درصد، آسیب 014/8افراد خاص از فرد با 

درصد بود.  842/4با درصد، اختالل تصور از خود با  812/4درصد، از دست دادن حمایت اجتماعی  280/1

دل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مشخص کرد که مقدار کای اسکوئر برابر های برازش مبود. شاخص

( فاصله داشت. شاخص 208بود که با درجۀ آزادی مدل مستقل ) p=0/0 داریدر سطح معنی 40/113

( بود 90/0ای برابر با )بود. همچنین شاخص برازندگی مقایسه 98/3143نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی 

                                                           
 z_salman2005@yahoo.comده مسئول( ی )نویسن، دانشگاه عالمه طباطبائیبدنتیترب. دانشیار گروه 1

 یورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائ یشناسروانکارشناس ارشد . 2

 یطبائدانشگاه عالمه طبا ،یبدنتیترب. استادیار گروه 3

 ی، دانشگاه عالمه طباطبائیبدنتیترب. استاد گروه 4
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( بود. 008/0میانگین مجذور خطای برآورد برابر با ) ریشه( و 84/0شده برابر با ) برازش هنجارو شاخص 

بود که  813/0های برازش مدل مطلوب بودند. پایایی درونی با آلفای کرونباخ طورکلی تمامی شاخصبه

 قبول و مطلوب است.قابل

 پایایی، اضطراب شناختی، روایی، اضطراب آسیب ورزشیکلیدی:  واژگان

 مقدمه

 تمرکز زدن برهم موجب دارد، افراد شناخت و تفکر بر که منفی تأثیر علت به اضطراب

 قرار جدی هایآسیب معرض در را ورزشکار تواندمی آن دنبال به و شودمی ورزشکاران

(. ٫2003 ،1واینبرگ) است اهمیت حائز بسیار ورزش دنیای در موضوع این که دهد

 و بیرونی هایمحرک به نسبت رفتاری و بدنی شناختی، هایپاسخ مجموعه اضطراب

 چیزی به تمایل عنوانبه تواندمی که بالقوه یا ناشناخته تهدیدهای برخی از که است درونی

 و والکر ؛2،8981اسپیلبرگر) شودمی ادراک بیفتد، اتفاق تواندمی که باشد

 در اضطراب بررسی به یورزش شناسیروان و ورزش در پژوهشگران(. 3،2010همکاران

 عامل یک عنوانبه را اضطراب ورزشکار چنانچه. اندپرداخته ورزشی خاص شرایط

 و نفساعتمادبه عدم ازجمله زیادی منفی عواقب آن دنبال به کند، ارزیابی کنندهناتوان

 ؛1،2001همکاران و وست کی ؛4،1990لوهر و اهرن) افتاد خواهد اتفاق عملکرد کاهش

 منظم بدنی فعالیت و ورزش برابر در مانعی صورتبه هاآسیب(. 2010،مکارانه و والکر

 تریپ ؛8،0020برور) آورندمی وجود به سالمتی و ورزش در را مشکالتی و کنندمی عمل

 دارند روانی و بدنی عملکرد بر منفی تأثیری هاآسیب همچنین ،(0،2000همکاران و

 وجود دیدگیآسیب امکان ورزش در معمولی زایاسترس موقعیت یک در (.2000برور،)

                                                           
1. Weinberg 

2. Spilberger 

3. Walker et al 

4. Ahern& Lohr 

5. Kvist et al 

6. Brewer 

7. Tripp et al 
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 آسیب بروز از اضطرابشان حفظ با توانندمی ورزشکاران که دهندمی نشان مطالعات و دارد

 و کولت ؛2،2002کالینرت ؛2000کاسیدی، ؛1،2008کاسیدی) کنند جلوگیری

 (.4،1998اندرسون و ویلیامز ؛2010همکاران، و والکر ؛3،1994کرکبی

 است ورزشی شناسیروان زمینه در جدید نسبتاً ساختار یک 1زشیور آسیب اضطراب

 با ورزشی هایموقعیت به پاسخ به تمایل» صورتبه و کرد پیدا توسعه کاسیدی توسط که

 شودمی تعریف «.دارد وجود آسیب احتمال یا امکان که جایی جسمی، یا شناختی اضطراب

 و شدت که شودمی فرض ورزشی، آسیب اضطراب در(. 8،2001پراپاویسیس و مدیسون)

 عملکرد اضطراب نفوذ تحت که فاکتورهایی از بسیاری وسیلهبه اضطرابی، پاسخ مدت

 اضطراب تجربه که ورزشکاری ،حالبااین .گیرندمی قرار تأثیر تحت هستند، ورزشی

 قبلی، آسیب شدت ،دیدگیآسیب سابقه وسیلهبه است ممکن دارد، را ورزشی آسیب

 دیدگیآسیب با مرتبط مختلف عوامل و ورزش به بازگشت برای شدهپریس زمانمدت

 اضطراب برای ورزشکار ورزشی، عملکرد اضطراب مانند ؛گیرد قرار تأثیر تحت

 :از اندعبارت که دارد هاییارزیابی دیدگیآسیب

 وجود دارد، دیدگیآسیب امکان یا احتمال در آن که را موقعیتی باید ورزشکار -1

 .کند فرض میزتهدیدآ

 را خواهدمی او از موقعیت که ایخواسته هر نباید که باشد داشته باور باید ورزشکار -2

 دهد. انجام

 و اشمیت) کند درک را دیدگیآسیب ناخوشایند عواقب باید ورزشکار -3

 .(0،1990اسمول

                                                           
1. Cassidy 

2. Kleinert 

3. Kolt & Kirkby 

4. Williams & Andersen 

5. Sport Injury Anxiety Scall 

6. Maddison& Prapavessis 

7. Smith & Smoll 
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 به کرد ورزشی ارتباط دارد و بایداضطراب با عمل انددادهروان شناسان ورزشی نشان 

در طول تاریخ  تکیه کرد. دهدمی اضطراب را نشانکه میزان دقیق  گیریاندازهیک مقیاس 

 شدهگرفتهگوناگون از اضطراب به کار  هایگیریاندازهورزشی، تدابیر  شناسیروانکوتاه 

اضطراب سه روش  گیریاندازهکه برای  شودمی(. همچنین عنوان 1301براهنی،) است

 وجود دارد:

مانند؛ ضربان  کندمی تجربه اضطراب را کههنگامیفرد  ییرات فیزیولوژیکثبت تغ -1

 میزان ترشح غدد مختلف بدن. گیریاندازهقلب، ریتم تنفس، مقاومت الکتریکی پوست و 

 هاآن، حرکات سریع و تند که بدن ومانند لرزش دست  فرد مشاهده رفتارهای حرکتی -2

 .سیمشنامیو ناآرامی  قراریبیعنوان  تحترا 

 سنجی خوداضطراب عبارت است از به دست آوردن یک  گیریاندازهروش  ترینرایج -3

 (.1308سپند،) پرسشنامه وسیلهبهذهنی از فرد 

 ورزشی زندگی دوران در ورزشکاران بیشتر که است مشکالتی از ورزشی هایآسیب

 روازاین .است مربیان و ورزشکاران هاینگرانی ازجمله و شوندمی مواجه آن با خود

 همین به .رسدمی به نظر ضروری آن با مقابله و دیدگیآسیب از پیشگیری و آگاهی

 ماهیت تا است یافتهافزایش از تحقیق، حوزه این به عالقه اخیر هایسال در منظور

 جانبههمه بررسی از طریق که امید این با .کنند بررسی را هاآن وقوع چگونگی و هاآسیب

 فرایند به هاآن از پیشگیری ضمن و شود کسب بیشتری آگاهی و دانش ،هاآسیب ماهیت

 زمینه این در مختلفی عوامل .شود کمک نیز دیدگیآسیب از رهایی و بخشیتوان

 افکار، احتمالی نقش تا اندکرده تالش ورزش روانشناسی محققان روازاین .دارند دخالت

 دهند نشان هادیدگیآسیب وقوع و شیوع میزان در را شخصیتی هایویژگی و احساسات

 (.1،2010کومکر و لوماکس)اس

                                                           
. Schumacker & Lomax 



 29 / ورزشی آسیب اضطراب پرسشنامه پایایی و اعتبار تعیین

 

 اسمیت ؛1،2000گوردان و اکالند فورد،) اخیر هایپژوهش از حاصل هاییافته درواقع

 ،نفسعزت ،بینیخوش همچون شخصیتی عوامل که دهندمی نشان( 2،2000و همکاران

 نقش این ،حالبااین .ارندد نقش ورزشی هایدیدگیآسیب در صفتی اضطراب و سرسختی

 بین رابطه معموالً شخصیتی عوامل زیرا ،رسیدمی نظر به ابتدا در که است آن از ترپیچیده

 بودن باال فرد هایویژگی از یکی اگر ،یعنی ؛کنندمی تعدیل را دیدگیآسیب و اضطراب

 است نممک فرد این زندگی در دیدگیآسیب و اضطراب بین رابطه باشد، صفتی اضطراب

 .دارد کمتری صفتی اضطراب که باشد فردی در رابطه این از ترپررنگ

بر روی که  ایمطالعهاست. در  ایپیچیدهو اضطراب رابطه  دیدگیآسیبرابطه بین 

انجام و ژیمناستیک(  کشتی، بسکتبال هایرشتهدر ) دبیرستانیورزشکار  مرد وزن  412

و  خانواده، دوستاندگی، حمایت اجتماعی ر زند زااسترسبین رخدادهای  رابطه شد،

قادر به  دیدگیآسیببه دلیل  ورزشکار کهی یو تعداد روزها مقابله هایمهارتمربیان، 

و  اسمیت، اسمول) قراردادند موردبررسیورزشی نبود را  هایفعالیتشرکت در 

، وجودااینب امل یافت نشد.بین این عو ایرابطهتحصیلی، هیچ  ترمطول(. در 3،1990پتاسک

 هایمهارتاجتماعی و  هایحمایت ی ازسطح پایین ی کهاز ورزشکاران یخاص گروه در

 ت.ورزشی ارتباط وجود داش هایدیدگیآسیب، بین استرس در زندگی و داشتندمقابله 

پایین و حمایت اجتماعی  مقابله هایمهارت باکه وقتی ورزشکاری  دهندمینتایج نشان  این

ورزشی برای این  دیدگیآسیب، خطر کندمیبزرگ را در زندگی تجربه اندک تغییراتی 

پایین هستند، بدبین هستند، یا  نفسعزت، افرادی که دارای همچنین فرد بیشتر است.

اسمیت ) دارند(، یا اضطراب صفتی باالتری 2000فورد و همکاران،) دارندسرسختی کمی 

مدل  هایافتهاین  .تجربه خواهند کردری را ورزشی بیشت دیدگیآسیب( 2000،و همکاران

را در  شناختیروان چندگانهاندرسون و ویلیامز را تأیید کرده و اهمیت توجه به عوامل 

روی ورزشکاران در  شدهانجاممطالعات  .دهندمینشان  دیدگیآسیبو  اضطراب رابطه با

                                                           
1. Ford & Eklund & Grodon 

2. Smith et al 

3. Smith & Smoll & Ptacek 
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 استرسمدیریت  اتتمرینشکارانی که در نشان دادند ورز دیدگیآسیبمعرض خطر 

شرکت نکرده  هاییتمرینر چنین د شرکت کرده بودند در مقایسه با ورزشکارانی که

؛ 1،2001و اندرسون جانسون، اکنگرن) کردند کمتری را تجربه دیدگیآسیب ،بودند

بازیکن  48، (2001) پراپاوسیس(. برای مثال، مدیسون و 2001مدیسون و پراپاوسیس،

حمایت اجتماعی اندک و سطح باالی مقابله اجتنابی( به را )با  دیدگیآسیبراگبی با خطر 

تمرین مدیریت استرس قرار آزمایش  شکل تصادفی در گروه کنترل بدون تمرین و گروه

 دیدگیآسیبزمان کمتری را در اثر  که افراد گروه آزمایش به این نتیجه رسیدند دادند و

پایان این برنامه تجربه  نی را پس ازو افزایش در منابع مقابله و کاهش نگرا انددادهازدست

 .کردندمی

برای بررسی ارتباط بین اضطراب و وقوع آسیب، هنوز جای بررسی  رسدمیبه نظر 

زیادی وجود دارد. یکی از دالیلی که محققان برای تأیید ارتباط بین اضطراب و آسیب 

ارزیابی اضطراب تا ورزشی به نتیجه روشنی دست نیافتند، این بود که مقیاس مناسبی برای 

ی بیان کردند که ارزیاب 2و ساراسون ماندلون ،1912سال  در آن زمان در دسترس نبود.

و رقابت پژوهشگران نسبت  شدهبینیپیشعمومی به فقدان نتایج  شاخصی عنوانبهاضطراب 

 .کندمیبه ساختار مقیاس و استفاده از مقیاس در موقعیت خاصی از اضطراب کمک 

که به پیشرفت ابزارهایی جهت  ورزشی اظهار داشتند شناسیروانحققان م روازاین

نیازمندیم  از قبیل ترس از شکست و ترس از آسیب()اجزاء مختلف اضطراب  گیریاندازه

هنوز پایه نظری  وجودبااین(. 4،1990و همکاران مارتنز ؛3،1992)هانسون و همکاران

اضطراب  گیریاندازه سه پرسشنامه 2008 الستا  است. توسعهدرحالاضطراب  گیریاندازه

( 2000) 1مالیناکوتونز، فلتز و  اولین پرسشنامه توسط که بود یافتهتوسعهشی آسیب ورز

                                                           
1. Johnson & Akngrn & Anderson 

2. Mandler & Sarason 

3. Hanson et al 

4. Martens et al 

5. Kontos, Feltz & Malina 
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کاربرد داشت و برای  (ساله 14تا  10سنین )که فقط برای ورزشکاران جوان بود  شدهساخته

  .نبود استفادهقابل قهرمانی وورزشکاران سطوح دانشگاهی 

 10شد؛  ساخته( 1991) 1تدو  میلر، کورای توسط شدمینامیده  مین مقیاس که تامپادو

 هایفعالیتناشی از  دمجد دیدگیآسیبترس زیاد از  گیریاندازهای بربود و  آیتمی

را برای  ایجداگانهاین پرسشنامه نمرات  .گرفتمیقرار  مورداستفادهجنبشی در مصدومین 

 و کردمیرین فراهم مجدد، اهمیت تمرین و اجتناب از تم دیدگیآسیبصدمه، ترس از 

سیلور و ) بوددارای اعتبار عاملی و ثبات درونی و قابلیت اطمینان قابل قبولی 

محدودیت  و( 4،1991و همکارانین ؛ ول3،2003؛ اسویلکلز و همکاران2،2200همکاران

دردهای مزمن در  تلفمخ افرادی که از انواع برای عمدتاً که بودپرسشنامه این این  اصلی

که  بود شدهطراحیحاد، سندرم خستگی مزمن، فیبرومیالژیا(  کمردرد مثالً) بودندرنج 

با سومین پرسشنامه  و ؛گیردنمیقرار  مورداستفادهامروزه برای استفاده جمعیت ورزشکاران 

 برای( 2002) کالینرتتوسط  که بودورزشی  دیدگیآسیبان اضطراب صفتی عنو

به علت اینکه بجای  و شدطراحی  دیدگیآسیبتبط با مر دارجهتاضطراب  گیریاندازه

 دارای سنجیدمیاضطراب را  هایموقعیتارزیابی صفت اضطراب آسیب ورزشی بیشتر 

برای ارزیابی اضطراب آسیب  مقیاس خود گزارشیاساس  بر این .بود هاییمحدودیت

 هایموقعیترزشکاران را در بود که و هاییآیتمورزشی طراحی شد که دارای 

این  .دادمی قرار (1،1999شوارتز ،"...بینممی آسیب من کهوقتی"مثال، برای) دیدگیآسیب

، انجام دچار آسیب شده بودند قبالًعمیق با ورزشکارانی که  هایمصاحبهارزیابی بر اساس 

 (.8،2001ان)کاسیدی و مورگ دادمیرا نشان  دیدگیآسیبادراک آنان از عواقب  و شد

، چن و مثالعنوانبه) ورزشی دیدگیآسیبقبلی از تحقیقات  هاییافته اساس بر همچنین

                                                           
1. Miller, Kori & Todd 

2. Silver et al 

3. Swinkels et al 

4. Vlaeyen et al 

5. Schwarz 

6. Cassidy & Morgan 
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؛ 1993؛ اسمیت و همکاران، 3،1994؛ لدی و همکاران2،2000؛ هایل1988، 1گراسمن

؛ 1990؛ یودری و همکاران، 8،1990؛ یودری و همکاران1،2003؛ تریسی4،1990تایلور

 از: اندعبارت که شدوازده ارزیابی بیان د( 1988، 0لویس و تروگس

شامل  که دیدگیآسیبمرتبط با عواقب بدنی ناخوشایند از  شناختی ارزیابی چهارالف( 

 دست دادن عملکرد طبیعی؛ از( 3درد، تجربه)2مجدد، دیدگیآسیب( 1اضطراب مرتبط با:

شامل اضطراب  که دیدگیآسیبشایند از با عواقب روانی ناخومرتبط  ارزیابی چهار( ب

دست  از( تجربیات ناخوشایند؛ ج اثرات( تصویری منفی از بدن؛ ب داشتن( مرتبط با الف

 ؛نامشخص ایآینده داشتن( دادن پتانسیل؛ د

شامل اضطراب که  دیدگیآسیبیامدهای اجتماعی از درک پ مرتبط با ارزیابی چهار( ج

 برداشت( حمایت اجتماعی جدست دادن  از( طرد شدن اجتماعی ب تجربه( مرتبط با الف

 .بود ورزشکارن افراد خاص از شد مأیوس( د ردیگران از ورزشکا

 اعتمادقابلمعتبر و  ایپرسشنامهبه توسعه  2008کاسیدی در سال  هایافتهبا توجه به این 

از گروهی  ،در اولین مرحله وی اضطراب آسیب ورزشی اقدام کرد. گیریاندازهبرای 

مرحله دوم نمونه کوچکی  در استفاده کرد. سؤاالتی اروایی محتوبرای بررسی  متخصص

 هاآن هایپاسخسپس  و کردندرا تکمیل  شدهاصالحاز ورزشکاران دانشگاهی پرسشنامه 

مرحله سوم نمونه بزرگی از  در قرار گرفت. وتحلیلتجزیهپرسشنامه مورد  ای تعیین اعتباربر

برای ارزیابی ساختار پرسشنامه  هاپاسخ کردند.ورزشکاران دانشگاهی پرسشنامه را تکمیل 

اضطراب آسیب ورزشی  پرسشنامه تحلیل عاملی شدند. کنترلقابل سؤاالتو برای کاهش 

 پیامد بد از 11برای  که بود فاکتور 4دارای حداقل  که بود سؤالی 48در ابتدا 

 رسشنامهپ( 2008این پرسشنامه کاسیدی ) اساس بر بود. شدهشناسایی دیدگیآسیب

                                                           
1. Chan & Grossman 

2. Heil 

3. Leddy et al 

4. Taylor 

5. Tracey 

6. Udry, et al 

7. Weiss & Troxel 
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 300 بود و توسط سؤالی 11که در ابتدا  سیب ورزشی را طراحی و تدوین نموداضطراب آ

پس از تحلیل عاملی  تکمیل گردید. مختلف ورزشی هایرشتهاز ورزشکار دانشجو 

این  قرار گرفت. تأییدو هفت خرده مقیاس مورد  سؤال 29اکتشافی پرسشنامه معتبرتری با 

نی قبلی نداشتند و همچنین ورزشکارا دیدگیآسیب نی که سابقهپرسشنامه برای ورزشکارا

 و مفیدتریناین مقیاس  .گیردمیقرار  مورداستفاده، اندداشته دیدگیآسیبکه سابقه 

اضطراب آسیب ورزشی است زیرا عالوه بر اندازه  گیریاندازهمقیاس برای  ترینجامع

چگونگی ارزیابی بر همچنین ابزار  نای .کندمیوجهت اضطراب، منبع آن را نیز شناسایی 

است،  خطرآفرینکار نسبت به تشخیص چیزی که برای ورزش ،آسیب احتمالی ورزشکار از

خرده مقیاس از دست دادن  0 سؤال 29 با(. این پرسشنامه 2000کاسیدی،) کندمیتمرکز 

 جتماعیا(، از دست دادن حمایت سؤالچهار ) درد(، تجربه سؤال)پنج ورزشی  هایتوانایی

(، سؤال چهار) خاص(، مأیوس شدن افراد سؤالچهار ) مجدد دیدگیآسیب (،سؤال چهار)

 :1مخالفم تا  کامالً :1ارزشی ) 1 مقیاس صورتبه را( سؤال چهار) خوداختالل تصور از 

است، نمره یک یعنی  ایدرجه 1 امتیازدهی. سیستم کندمی گیریاندازه( موافقم کامالً

آسیب ورزشی کمی دارد و نمره پنج یعنی ورزشکار اضطراب آسیب ورزشکار اضطراب 

 محاسبه هامقیاسبا میانگین نمرات هریک از خرده  ریزنمرات این ورزشی زیادی دارد.

بر این، انواع  عالوه .آیدمیبه دست  هامقیاسکل از میانگین تمام خرده  نمره .شودمی

ریزنمراتی را  توانندمیافراد  درنتیجه، کنندیمو اضطراب را شناسایی  هاارزیابیمختلفی از 

به تعیین فاکتورهایی که در اضطراب آسیب ورزشی  تواندمیداشته باشند که در هر رده 

قابلیت اطمینان  شدهانجامتحقیقات قبلی  (.2008)کاسیدی،کند  ، کمکشرکت دارند

 دردرونی  اطمینان ردند.ک پیدا α=0.95 را آلفامقیاس را آزمایش کردند و نمره کامل 

(، α=89/0) ورزشی هایتوانایی دادن دادهازدست هفت خرده مقیاس مشخص شد: تمامی

 اجتماعی(، از دست دادن حمایت α=89/0) درد(، تجربه α=90/0)خود  از ضعیف ادراک

(80/0=α ،)مجدد دیدگیآسیب (80/0=α مأیوس شدن افراد ،)خاص (88/0=α )اختالل  و

مقیاس خرده عاملی تأییدی از هفت  تحلیل (.2008()کاسیدی،α=81/0) خودتصور از 

بروز آسیب  با توجه به اینکه ارتباط اضطراب صفتی و. (2000کاسیدی،) کندمینی پشتیبا
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است، اما نتایج حاصل از این مطالعات در  قرارگرفته موردبررسیورزشی در مطالعات قبلی 

سطوح باالی اضطراب صفتی با وقوع که  دهندمینشان  و است مبهم هاقسمتبیشتر 

 سطح در که ابزاری نیز وجود ایران در در ورزشکاران مرتبط است.بیشتری  دیدگیآسیب

 موردنیاز( باشد پایا و روا جامعه چندین در) کرد استفاده آن از بتوان جوامع از بزرگی

 حیطه در شپژوه الزامات از ایران جامعه برای ابزاری چنین وجود امکان، حد در. است

 مهم و اساسی نقشی هاپرسشنامه ورزشی شناسیروان علم است. در ورزشی شناسیروان

 با هاپرسشنامه. هستند( پنهان متغیرهای) هاسازه این جنس در متغیرها غالب زیرا دارند؛

 نکات. سنجندمی را موردنظر سازه وضعیت ،شدهمشاهده رفتارهای از اطالعات کسب

 فرهنگی بستر در هاآزمون این بیشتر که است این هاپرسشنامه از ستفادها در توجه شایان

 اجتماعیِ فرهنگی و هایویژگی به هاآن در کاررفتهبه مفاهیم و اندشدهطراحی بیگانه

 کرد حاصل اطمینان تواننمی ابزارها، این صرف ترجمه با روازاین. است وابسته مبدأ جامعه

واعظ موسوی، ) دارد را استفاده قابلیت و است شده برگردانده کامل طوربه پرسشنامه که

 کیفیت و هاویژگی باید ،شودمی ترجمه دیگر به زبان زبانی از ابزاری که زمانی(. 1309

 تطبیق و یک پرسشنامه ترجمه. (1308بامگارتنر و جکسون،) شود مطالعه آن گیریاندازه

 آن استانداردسازی با درنهایت آن ایاییپ و روایی بررسی همچنین و جامعه بافرهنگ آن

 بتوانند، باید متخصص و باتجربه محققان و مجریان آزمونگران، راستا این در. شودمی ختم

 این در .(1381، زادهشفیع) دهند ارتقا را سنجیروان فنون و اصول کمی و کیفی سطح

پرسشنامه اضطراب » پایایی و روایی بررسی با تا است هدف این بر پژوهش این راستا،

 و بردارد اضطراب ورزشی زمینه در پژوهش برای مفید ، گامیکاسیدی« آسیب ورزشی

 .بخشد تحکیم کشورها دیگر با زمینه این در را شناسیروش اتحاد مفاهیم

طرفی  از .رسدمی نظر به ضروری کشور ورزشکاران بین ویژگی این بررسی ضرورت

 و است نشده یابی اعتبار کشور در تاکنون (SIAS) ورزشیپرسشنامه اضطراب آسیب 

 منظوربهاست. لذا  شدهبررسیابعاد دیگری از اضطراب  مختلف منابع در کهازآنجایی

و  روایی تعیین آینده، هایپژوهش برای بستری سازیفراهم برای مناسب ابزاری ایجاد

 این از پرسشنامه جدیدترین از یکی پرسشنامه این است. ضروری مذکور پرسشنامۀ پایایی
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 بررسی را کشور ورزشکاران اضطراب آسیب ویژه، نگاهی با که است سلسله مراتبی مدل

 منظوربه توانمی ،پایایی و روایی مهم هایویژگی تعیین از پس پرسشنامه، این از .کندمی

آسیب  اندازه و جهت اضطراب آسیب ورزشکاران و همچنین منابع اضطراب شناسایی

 نیز و ورزشکاران وجودی مختلف هایجنبهارزیابی  برای مختلف ابزارهای تهیۀ ورزشی،

 هایدوره و مختلف ورزشی هایرشته شناختیروان نیازهای برخی پاسخگوی عنوانبه

 ابزاری نبود و موجود هایابهام و هاسؤال به توجه با بنابراین کرد؛ استفاده مختلف سنی

 حاضر تحقیق کشور ورزشکارانب ورزشی اضطراب آسی گیریاندازه برای مناسب

را که برای ارزیابی اضطراب آسیب ورزشی  پرسشنامه پایایی و اعتبار است درصدد

 .نماید تعیین شدهطراحی اضطراب آسیب ورزشی ورزشکاران

 پژوهشروش 

 هدف .است مدل به وابسته هایپژوهش دسته در و بوده همبستگی نوع از پژوهش این

 بین از کاسیدی است.« پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی» پایایی و دیتأیی روایی بررسی

 230، 1394-91 سال در ورزشی استان گلستان مختلف هایرشته مرد ورزشکاران کلیۀ

 تکواندو، فرنگی، و آزاد کشتی شامل تیمی و انفرادی ورزشی هایرشته ورزشکار از

 آمادگی ،برداریوزنه جودو، ه،کارات ووشو، ،دوومیدانی ،بسکتبال فوتبال، بدمینتون،

 دسترس در گیرینمونه روش به هارشته سایر از پراکنده تعداد به و والیبال جسمانی،

 دادن دست از فاکتور اضطراب آسیب ورزشی شامل هفت ارزیابی برای .شدند انتخاب

 خاص، از افراد شدن مأیوس تجربه درد، ادراک ضعیف از خود،ورزشی،  هایتوانایی

سشنامه از پرخود  از تصور اختالل مجدد، دیدگیآسیب اجتماعی، حمایت دادن دست

 در این پرسشنامه از گیریاندازه استفاده شد.کاسیدی  (SIAS) ورزشیاضطراب آسیب 

پراکندگی « درست کامالً»تا « نادرستکامالً »گزینۀ  از که است ارزشی پنج تیلیکر نوع

 را آن ترجمۀ صحت مترجم و متخصص چند قق،مح توسط از ترجمه پرسشنامه پس دارد.

 اصالحات و شد تکمیل و توزیع کوچک ایجامعه در پرسشنامه سپس، .کردند تأیید

 از پس و شد ارائه ورزشکاران به پرسشنامه .(مقدماتی مطالعۀ) شد لحاظ آن احتمالی
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 الًکام تا نادرست کامالً گزینۀ از سؤال هر مورد در را خود وضعیت ،گذاریعالمت

 کردن، یکم از پس .گرفتمی تعلقها آن به پنج تا یک نمره از که کردندمی بیان درست

 .شد استفاده آماری وتحلیلتجزیه برای اعداد این

 هایشاخص محاسبۀ ،هاداده بندیطبقه نمودارها، رسم ،هافراوانی محاسبۀ برای 

 تحلیل برای و صیفیتو هایروش از پژوهش متغیرهای مورد در پراکندگی و مرکزی

 از پرسشنامه ساده ساختار تعیین منظوربه و 1اصلی هایمؤلفه تحلیل از هاداده عاملی

 از نمونه کفایت اطمینان از عاملی تحلیل اجرای از قبل .شد استفاده 2واریماکس چرخش

 آزمون از پژوهش جامعه همبستگی نبودن صفر از اطمینان همچنین و  3KMOاندازه

 از آن هایمقیاس خرده و پرسشنامه درونی ثبات تعیین برای .شد استفاده 4لربات کرویت

 کای چون ،هاییشاخص از تأییدی عاملی تحلیل در .شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 برآورد خطای مربعات ریشۀ ،0شدهاصالح برازش نیکویی ،8برازش نیکویی ،1اسکوئر

شوماخر و ) شد استفاده مدل برازش هایشاخص دیگر و 9لوئیس توکر شاخص ،8شده

 (1388لومکس،

 از سازه روایی بررسی برای و کرونباخ آلفای از پایایی بخش در هاداده تحلیل برای

 استفاده با هاتحلیل .شد استفاده (بیشینه برآورد روش با) تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل

 .فتگر انجام 1/8 10و لیزرل  SPSS-22آماری افزارهاینرم از

                                                           
1. Prime Component Analysis 

2. varimax Rotation 

3. Kaisler- Olkin Measure of Sampling Adequacy 

4. Bartlett Test of Sphericity 

5. chi- square 

6. GFI 

7. AGFI 

8. RMSE 

9. TLI 

10. Lisrel 
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 پژوهش هاییافته

  اصلی هایمؤلفه تحلیل هایفرضپیش تأیید نتایج .1 جدول

 ورزشکاران اضطراب آسیب ورزشی پرسشنامۀ

 مقدار فرضپیش

 828/0 )نمونه حجم کفایت ( اولکین میر کیسر مقدار

 189/1811 کای مجذور مقدار بارتلت کرویت آزمون

 208 آزادی درجۀ

 0/0 داریمعنی سطح

 با مربوط و موردنیاز هایفرضپیش تمامی دهدمی نشان 1 جدول در شدهارائه تایجن

 آزمون نتیجۀ .بیشترند نیز شدهتعیین حد از و اندشده رعایت عاملی تحلیل روش از استفاده

 ،باشد 1/0 از بیش میزان این اگر و است مطلوبی حد در که به دست آمد 828/0 کفایت

 آزمون نتیجۀ همچنین .است مطلوب شدهگزارش میزان مین دلیلاست که به ه قبولقابل

 تمامی روازاین ؛(p= 1811.189 =2x,0.0)است  آمدهدستبه دارمعنی نیز بارتلت کرویت

 شده است. رعایت الزم هایفرضپیش

 اصلی اجزای تحلیل در استخراج روش به تبیین شده کل واریانس .2 جدول 

 یا اجزاء

 سؤاالت

 استخراجی هایاندازه عاملی بارهای اولیه مقادیر
 استخراجی عناصر

 چرخش از پس

 مجموع

 واریانس

 تبیین شده

 درصد

 واریانس

 واریانس

 تراکمی

 مجموع

 تبیین واریانس

 استخراجی

 درصد

 واریانس

 واریانس

 تراکمی

 واریانس مجموع

 از پس شده تبیین

 چرخش

1 808/1 482/24 482/24 808/1 482/24 482/24 988/2 

2 101/2 014/8 230/33 101/2 014/8 230/33 241/2 

3 028/2 410/8 888/41 028/2 410/8 888/41 221/2 

4 280/1 280/1 988/48 280/1 280/1 988/48 182/2 

1 111/1 812/4 088/11 111/1 812/4 088/11 139/2 

8 114/1 842/4 420/18 114/1 842/4 420/18 089/1 
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 چرخش از بعد و قبل اصلی، اجزای تحلیل .استخراج روش به شده تبیین کل واریانس

 اولیه ویژه مقادیر درمجموع تبیین شده واریانس که است اصلی عامل شش دهدمی نشان

 قبولقابل نیز اولیه مقادیر در تبیین شده تراکمی واریانس مقدار .است یک از بیشتر هاآن

 چرخش از پس شده تبیین واریانس وعمجم است. همچنین 24/482 آن مقدار که است

 .است شدهداده نشان نیز

 ویژه مقادیر سنگریزه نمودار .1 شکل

 هاعامل این .هستند یک از بیش که دهدمی نشان را شش عامل ویژه مقدار 1 شکل

 خود به را ویژه مقادیر که اندشدهتبدیل هاییعامل به که سؤاالت هستندهمان  درواقع

 .دانداده اختصاص

اضطراب  پرسشنامۀ هایسؤال دهدمی نشان 2 جدول در شدهارائه عاملی تحلیل نتایج

اضطراب آسیب  به مربوط تراکمی واریانس درصد 420/18 کل آسیب ورزشی در

اول  عامل به مربوط واریانس درصد که صورت این به شودمی شامل را ورزشکاران
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 014/8) با دوم عامل ازآنپسواریانس(،  درصد 482/24) دارد را واریانس بیشترین درصد

 280/1 با) چهارمواریانس(، عامل  درصد 410/8سوم با ) عامل ازآنپس(، واریانس درصد

 باششم  عامل باالخره و( درصد واریانس 812/4) باعامل پنجم  سپس درصد واریانس(؛

سؤاالت  که شودمی مشخص 3 جدول به مراجعه با .است مربوط( واریانس درصد 842/4)

دادن  دادهازدست) اول عامل به باال هایواریانس با ترتیب به( 21، 11،18،18، 10،12)

مأیوس شدن ) دومعامل  به( 20، 14، 11، 8، 0) سؤاالت، اندمربوط ورزشی( هایتوانایی

مجدد(  دیدگیآسیب) سوم( به عامل 28، 22، 19، سؤاالت )اندمربوطافراد خاص از فرد( 

ادراک ضعیف فرد از خودش( ) چهارم( به عامل 28، 10، 13، 4، سؤاالت )ودشمیمربوط 

از دست دادن حمایت اجتماعی( ) پنجمعامل  به( 29، 20، 21، سؤاالت )شودمیمربوط 

 .شودمیاختالل تصور از خود( مربوط ) ششم( به عامل 1،8، 3و سؤاالت ) شودمیمربوط 

 بعد کم عاملی بار دلیل به سوم از مقیاس اصلیعامل  همچنین و 24، 23، 9، 2، 1سؤاالت 

 .شوندمی حذف سؤاالت گردونۀ از چرخش از

 چرخش اجرای از پس اجزاء عاملی بار .3 جدول

 
 اجزاء

1 2 3 4 1 8 

1       

2       

3      030/0 

4    811/0   

1    
 

 108/0 

8 
 

  
 

 410/0 

0 423/0      

8  849/0     

9       

10 848/0      

11  048/0     

12 812/0      
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13    838/0   

14  330/0   
  

11  481/0     

18 020/0      

10   
 

103/0   

18 888/0   
 

  

19   009/0    

20 
 

411/0 
 

   

21     002/0  

22   002/0    

23       

24       

21 180/0  
 

   

28    109/0   

20     800/0  

28   181/0 
 

  

29     014/0  

 1اول مرتبه نوع از تحقیق در شدهاستفاده تأییدی عاملی مدل. اول مرتبۀ عاملی تحلیل

 عنوانبه عامل شش با که است

 عاملی تحلیل در ساختاری مدل در که طورهمان .است شدهترسیم پنهان متغیر

 اکتشافی عاملی تحلیل امل مطابقع هر برای شدهمشاهده شد، متغیرهای اکتشافی مشاهده

 .شد گرفته نظر در

 شانن 2 شکل در که زیر مدل فرضیه این انجام برای. پرسشنامه عاملی سازه اعتبار بررسی

  .است گرفته قرار موردبررسی مدل به هاداده برازش برای ،شودمی داده

                                                           
1. First – order confirmatory factor model 
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 سؤال هر عاملی بار همراه به اضطراب آسیب ورزشی پرسشنامۀ ساختار نظری الگوی. 2 شکل
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 نیکویی برازش هایشاخص نام با که مدل برازش هایشاخص انواع بررسی این در

 بدی هایشاخص و است( مدل از ترقوی حمایت نشان باشد، بیشتر هاآن مقدار )هرچه1

 خوانده) است مدل از ترقوی حمایت نشان باشد، کمتر هاآن مقدار هرچه) 2برازش

ورزشی،  هایتواناییعامل از دست دادن  ساختار الگوی 2 شکل .شدمیاستفاده  شودمی

ادراک ضعیف فرد از خود، از  مجدد، دیدگیآسیبمأیوس شدن افراد خاص از فرد، 

 به مربوط هایسؤال و شدهشناسایی دست دادن حمایت اجتماعی، اختالل تصور از خود

 نسبت مقدار .دهدمی سؤال نشان هر عاملی بار مقدار همراه به خرده مقیاس( را) عامل هر

 فرضیۀ رد برای که شده است برآورد معیار خطای به غیراستاندارد شده برآورد بحرانی

 .کندمی برآورد را خطا احتمال و دهدمی قرار صفر برابر را پارامتر این مقدار صفر،

 با و است دورتر صفر از شدهمحاسبه ضریب میزان باشد، تربزرگ مقدار این هرچه

شده تعیین ارتباطات تمام .است قبولقابل خطا 01/0 خطا حداکثر با یعنی ؛%90 اطمینان

 برآورد خطای میزان و شودمی تأیید هاعامل روی شدهتعیین بارهای که دهدمی نشان

 .نیست دارمعنی تخمین زده میزان با مقایسه در شده،

 تواندنمی شاخص این که نکته این بر تأکید با .پردازش کلی هایشاخص بررسی

باشد.  مدل بودن قبولغیرقابل یا قبولقابل درباره گیریتصمیم برای معیاری تنهاییبه

 مطلوب اینتیجه که است p=0/0داریمعنی سطح با 113.40 برابر اسکوئر کای مقدار

 ،حالبااین .است شده بازتولید و مشاهده کوواریانس ماتریس دو در مقدار زیرا است؛

 چنین توانمی .است اهمیت حائز ،آمدهدستبه آزادی درجۀ چه با مقداری چنین ینکها

 صفر با برابر (شدهاشباع مدلی آزادی درجۀ از مدل آزادی درجۀ هرچه که کرد قضاوت

 .شودمی تلقی ترمطلوب( 208) شود ترنزدیک مستقل مدلی آزادی درجۀ به و شود دور)

 یک کاهش باعث مدل به آزاد پارامتر هر افزودن هک مبناست این بر چنین قضاوتی

 نسبی اسکوئر کای که آزادی درجۀ به اسکوئر کای نسبت .شد آزادی خواهد درجۀ

 1 تا یک مقادیر .باشد شدهتدوین مدل برای مناسبی شاخص تواندمی ،شودمی خوانده

                                                           
2. Goodness –of-fit Indices 

3. Badness-of-fit Indices 
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 در که داریمق .شودمی تفسیر خوب 3 تا 2 به نزدیک مقادیر و مناسب شاخص این برای

 مدل است. برای خوب وضعیتی دهندهنشان( 2.001) شودمی مشاهده جدول این

ها بررسی در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده. 1نیكویی( برازش) خوبیآزمون 

 از: اندعبارتهای آن شود و شاخصمی

 وردار است.. بنابراین مدل از برازش خوبی برخاست 0012. باکه برابر  dfبه  2xنسبت  -1

اندازه  عنوانبهاست که 008/0 برابر( RMSEA) 2ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی -2

همان آزمون انحراف  درواقعآن  است و مقدار شدهتعریفدرجه آزادی  تفاوت برای هر

 01/0 از کمتر که برازندگی خوبی داشته باشد، هاییمدلبرای  آزادی است، درجه هر

 .است جامعه درخطای معقولی برای تقریب  دهندهنشان 0.08 تا آن از باالتر مقادیر .است

. بنابراین مدل از برازش ضعیفی دارد باشد بیشتر یا 1/0 هاآن RMAEA که هاییمدل

 برازش الزم برخوردار است.

 نیکویی ،باشند ترنزدیک یک عددهرچه به  که ؛است 83/0 که برابر 3GFIشاخص -3

 .بیشتراست شدهدهمشاه هایداده برازش مدل با

 است. 09/0که برابر با  AGFI 4شاخص -4

 مقادیر( 1980) بنتلروبونت .شودمیبونت هم نامیده -که شاخص بنتلر NFI 1شاخص -5

شاخص خوبی برای  عنوانبه صفر، مدل با مقایسه در شاخص را 0.9 تراز یا بزرگ برابر

 نقطه برش ژوهشگرانپ ازبرخی  کهدرحالی ،اندکردهنظری توصیه  هایمدل برازندگی

 که از برازش خوبی برخوردار است. است 0.84 مدل برابر این در .برندمیرا به کار  0.80

 شاخص نرم شدهموارد  بیشتر است که در لویز -شاخص تاکر NNFI 8شاخص -6

پیچیدگی مدل جریمه  برای اما است NFI ، این شاخص مشابهشودمیبرازندگی نامیده 

 NFI نسبت به تفسیر آنیک نیست  و صفر به محدوداین مدل چون دامنه . پردازدمی

                                                           
1. Goodness of Fit statistic 

2. Root mean square Error of Approximation 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Normed Fit Index 

6. Non-Normed Fit Index 
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 .مدل استدر  تجدیدنظرآن مستلزم  0.90 ز آ کمتر مقادیر دادارقر پایه بردشوارتر است. 

 .استمقدار خوبی  تقریباًکه  است 0.89 این مدل برابر در

 زاشاخص  این .برازندگی مدل است نشانه و قبولقابل 9/0 تراز بزرگ CFI 1شاخص -7

 مدل بانیست  ایرابطهبین متغیرها هیچ  آن درمستقل که  اصطالحبهمدل  مقایسه یک طریق

 قبولقابلو  0.90 در این مدل برابر که ؛آزمایدمی نیزرا  بهبود مقدار ،موردنظرپیشنهادی 

 است.

 هاییشاخص ترینعمومی از یکی عنوانبه RMR ماندهباقیریشه دوم میانگین مربعات  -8

 مدل دهدمی نشان دارد، کاربرد شدهتدوین هایمدل درباره ضاوت کلیق در که

 یک و صفر مقدار دو بین شاخص این .خیر یا دانست قبولقابل توانمی را شدهتدوین

 ترکوچک هرچه یعنی ؛شودمی شناخته برازش بدی شاخصی برای عنوانبه و کندمی تغییر

 قبولقابل دهندهنشانکه  است 0.14 مدلاین  و در شودمی تلقی ترقبولقابل مدل باشد،

 .استبودن مدل 

 آسیب اضطراب پرسشنامه» هایمقیاس زیر درونی همسانی بررسی برای درنهایت 

 پرسشنامه این برای کرونباخ آلفای داد نشان نتایج و شد استفاده کرونباخ آلفای از «ورزشی

 از پرسشنامه باشد، بیشتر یا 0.0 کرونباخ آلفای ضریب اگر. است آمدهدستبه 813/0

. باشید مطمئن سؤاالت همبستگی درونی بابت از توانیدمی و است برخوردار مطلوبی پایایی

 .است مطلوبی درونی همسانی دارای مقیاس که است مطلب این مبین نتایج

 گیرینتیجه و بحث

 و روایی« شیورز آسیب اضطراب پرسشنامه» شد مشاهده هایافته بخش در که گونههمان

 کاسیدی مدل همانند تقریباً اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل نتایج. داشت مناسبی پایایی

به دلیل  24 و 23 ،9 ،2 ،1 سؤاالت و «درد احساس» یعنی سوم مقیاس خرده همچنین بود،

 پایایی و اعتبار( 2008) کاسیدی تحقیق . درگردیدند حذف نداشتن بار عاملی مناسب

 تحلیل از استفاده با بود، سؤال 29 شامل که( SIAS) ورزشی آسیب طراباض پرسشنامه

                                                           
1. Comparative Fit Index 
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 ضریب با مقیاس خرده هفت در مختلف هایرشته ورزشکار 300 روی بر اکتشافی عاملی

 مقیاس خرده در %89 از کرونباخ آلفای درونی ثبات ضرایب. شد تأیید( α =.95) اطمینان

( SIAS) ورزشی آسیب اضطراب پرسشنامه .شد گزارش هفتم مقیاس خرده در %81 تا اول

 دادن دست از شامل که شد طراحی ورزشی آسیب اضطراب فاکتور هفت ارزیابی برای

 حمایت دادن دست از درد، تجربه خودش، از فرد ضعیف ادراک ورزشی، هایتوانایی

 برای کرونباخ آلفای ضریب .است خود از تصور اختالل و مجدد دیدگیآسیب اجتماعی،

 به توانمی را سؤاالت برخی جاییجابه دالیل. گردید محاسبه 813/0 مذکور شنامهپرس

 به نگاهی با. دانست مرتبط سؤاالت از ورزشکاران متفاوت درک یا فرهنگی شرایط

 برای ؛رسدمی نظر به منطقی عاملی تحلیل در سؤاالت برخی جاییجابه پرسشنامه، ساخت

 دادن دست از) چهارم مؤلفۀ در اصلی نسخۀ در که دکر اشاره 11 سؤال به توانمی مثال

 هایتوانایی دادن دست از) اول مؤلفۀ به درستیبه تحلیل این در که بود( اجتماعی حمایت

 کشور در کاربرد برای تواندمی شده یابی اعتبار نسخۀ بنابراین است؛ شدهمنتقل( ورزشی

 اصلی نسخۀ در :است زیر شرح به شده یابی اعتبار نسخۀ با اصلی نسخۀ مقایسۀ. شود توصیه

( ورزشی هایتوانایی دادن دست از) اول عامل 21 ،18 ،18 ،12 ،10 سؤاالت در

( خود از فرد ضعیف ادراک) دوم عامل 29 ،20 ،21 ،2 سؤاالت در ،شودمی گیریاندازه

 گیریاندازه( درد احساس) سوم عامل 24 ،9 ،8 ،1 سؤاالت در ،شودمی گیریاندازه

( اجتماعی حمایت دادن دست از) چهارم عامل 21 ،11 ،8 ،0 سؤاالت در ،شودمی

 (مجدد دیدگیآسیب) پنجم عامل 28 ،23 ،19 ،10 سؤاالت در ،شودمی گیریاندازه

 از خاص افراد شدن مأیوس) ششم عامل 23 ،20 ،14 ،3 سؤاالت در ،شودمی گیریاندازه

 از فرد تصور اختالل) هفتم عامل 20،23 ،14 ،3 سؤاالت در و شودمی گیریاندازه (فرد

 سوم مقیاس خرده شده، یابی اعتبار نسخۀ و مقایسه این در. شودمی گیریاندازه (خود

 توجه با این بر عالوه. شدند حذف نیز 24 ،23 ،9 ،2 ،1 سؤاالت همچنین و( درد احساس)

نیز ها مقیاسترتیب خرده و  هامقیاس خرده از یک هر به مربوط سؤاالت متخصصان نظر به

از دست ) اول مقیاس خرده بهمربوط  21 ،18 ،18 ،11 ،12 ،10 سؤاالت تغییر کردند یعنی

 دوم به خرده مقیاس مربوط( 20 ،14 ،11 ،8 ،0) سؤاالتورزشی(؛  هایتواناییدادن 
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 سوم خرده مقیاس به مربوط( 28 ،22 ،19) سؤاالت ،(فرد از خاص افراد شدن مأیوس)

 ادراک) چهارمبه خرده مقیاس  مربوط (28 ،10 ،13 ،4) سؤاالت ،(مجدد دیدگیبآسی)

 دست از) پنجمخرده مقیاس  بهمربوط  (29 ،20 ،21) سؤاالت ،(خودش از فرد ضعیف

( خود از تصور اختالل) ششمخرده مقیاس  به( 1،8 ،3) سؤاالت و (اجتماعی حمایت دادن

 تنهاییبه را عدد یک تأییدی عاملی تحلیل در تواننمی باوجوداینکه .شوندمی مربوط

 توانمی حالت چند در برازش بدی و خوبی هایشاخص روی از فقط و کرد گزارش

 حد در همه مذکور هایشاخص شد، داده توضیح هادریافته که طور ن هما کرد، قضاوت

 میان در و ایران در کشورها سایر در شدهاشاره تحقیقات مانند و دارند قرار قبولقابل

 .کرد استفاده پرسشنامه این از توانمی ورزشکاران
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