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 ورزشيبررسي روايي و پايايي نسخة فارسي مقياس اضطراب آسيب 
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  4حسن غراياق زندي - 3شهناز شهربانيان  - 2رضا رجبي - 1اهللا گهواره روح

شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه  كارشناسي ارشد حركات اصالحي و آسيب.1
استاديار . 3 تهران، ايراناستاد دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، . 2تهران، تهران، ايران 

استاديار دانشكدة تربيت بدني و علوم  دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران و
استاديار دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، . 4 ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران

  نتهران، ايرا
 

 
  چكيده

. بـود  ورزشـكاران  در ورزشي آسيب اضطراب نسخة فارسي مقياس سنجي روان هاي ويژگي بررسي حاضر پژوهش از هدف

 ورزشكاران توسط پرسشنامه 300 .است ارزشي ليكرتي پنج سؤال 29مقياس و  خرده هفت داراي، پرسشنامه اصلي نسخة

ورزشـي   مختلـف  هـاي  رشـته  در هكـ ) سـال  4/24درصد زن با ميانگين سـني   8/37درصد مرد و  2/62( ساله 34 تا 19

 بـا  همساني دروني نيـز . شد عاملي تأييدي استفاده تحليل از مقياس سازة روايي برآورد براي. شد تكميل، داشتند فعاليت

 اي طبقـه  ضـريب همبسـتگي درون   از زمـاني  پايايي بررسي براي، همچنين. شد محاسبه كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده

 و كند مي حمايت اصلي ساختار از، آسيب ورزشي نسخة فارسي مقياس اضطراب كه داد نشان پژوهش نتايج .شد استفاده

 بـه  توجـه  بـا  .شـود  مي تأييد) 24حذف سؤال (سؤال  28با  آسيب ورزشي نسخة فارسي مقياس اضطراب پايايي و روايي

 سـنجش نـوع و ميـزان    بـراي  و پايـا  عنوان ابـزاري روا  آسيب ورزشي به اضطراب نسخة فارسي مقياسآمده  دست به نتايج

 .شود مي توصيه ورزشي ورزشكاران آسيب اضطراب
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 مقدمه

پردازند، ممكن است تحت فشار و استرس شديد  به ورزش مياي  صورت حرفه ويژه به بهكساني كه 

هاي  همانند آسيب يندناخوشا يعاحتمال بروز وقا افزايشاين موضوع سبب . قرار گيرند روانيجسمي و 

 ند، اما تقريباً تمام ورزشكارانكن ميدوري  ها بياگرچه خود ورزشكاران از اين آس. شود ميورزشي 

  . )4- 1(شونددچار آسيب مي نوعي به

توانند در بروز شناختي مي دهند كه عوامل روان خوبي نشان مي شده به ارائه هايتحقيقات و گزارش

روي توانايي  يا كننده نييهمچنين، اين عوامل ممكن است نقش تع. )6, 5(باشند أثيرگذارتآسيب 

  .ورزشكاران در مقابله با آسيب و تحمل آن داشته باشند

دهد كه يك ورزشكار ترس و اضطراب زيادي از آسيب  هاي ميداني و كلينيكي نشان مي گزارش

  .)16-7(دارد

تحقيقات نشان . ورزشكاران است وضعيت دائمي برايبيان كرد كه اضطراب از آسيب ) 1993(هيل 

شود كه بر عملكرد ورزشكار  اند كه اضطراب از آسيب به تغييرات فيزيولوژيكي و رواني منجر مي داده

اند كه تغييرات  برخي بيان كرده .دهد تأثيرگذار است و در نهايت ريسك آسيب واقعي را افزايش مي

كشيدگي و سفتي عضالني، برانگيختگي (تغييرات فيزيولوژيكي  وجودآمدة ناشي از اضطراب شامل به

و ) پرتي از بين رفتن تمركز و افزايش حواس(، مهارتي )دستگاه عصبي خودكار و تغييرات نوروشيميايي

  .)17(شود مي) نفس و افزايش آگاهي به درد مثل كاهش اعتمادبه(تفسيري 

ترسند، تحت تأثير  ديدگي مي در همين زمينه، نشان داده شده است ورزشكاراني كه از آسيب

قرار ) ي تعادلجزئمثل كاهش (يا كاهش اندك عملكرد  دهيد بيآساحساسات حاصل از ناحية 

همچنين، اين عوامل به كاهش بازده بيومكانيكي اجراي مهارت، استفادة نامناسب از . )22- 18(گيرند مي

عملكردي ممكن است باعث تحريك چرخة  راتيتأثاين . )23(شود وجه منجر ميمنابع انرژي و كاهش ت

بيان كردند كه اضطراب از  1997تيلور و تيلور در سال. )24, 23, 5(دائمي افزايش ريسك آسيب شود 

تواند سبب شروع  يآنها اظهار كردند كه اين عدم اطمينان م .گيرد آسيب از فقدان اعتماد نشات مي

شود، همچنين سبب  اين ترديد،موجب عملكردي زير استاندارد و تداوم چرخة منفي مي. آسيب شود

  .)25, 17(دهد رود احتمال آسيب را افزايش  شود كه انتظار مي نگراني و افزايش تنش عضالني مي

شناختي كه مختص  گيري روان توسعة ابزارهاي اندازه تأكيد دارند كه) 2013(بارو و والكر -آروين

كند كه تا ارزيابي مناسبي از وضعيت ورزشكاران داشته باشند  آسيب ورزشي باشد، به محققان كمك مي
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عالوه، شايان ذكر است كه توجه به  به. ها با دقت بيشتري پاسخ دهند و به سؤاالت مربوط به پژوهش

ز آسيب روي عملكرد و آمادگي رواني در حين تمرينات و رقابت، پيامدهاي بالقوة اضطراب ناشي ا

منظور كاسيدي  به همين. )23(تواند به ورزشكار در مديريت اضطراب ناشي از آسيب كمك كند مي

گيري از  ايشان با بهره. گيري اضطراب از آسيب انجام داد اولين اقدام را براي ساختن ابزار اندازه) 2006(

سؤال اين سياهه و مربوط كردن آنها به امر آسيب  51 سياهة اضطراب حالتي رقابتي و تغييرات در

دست آوردن روايي  ه از اين نسخه براي بهدر ادام). نسخة الف(وجود آوردند  ورزشي نسخة ابتدايي را به

شناسي ورزش، فيزيوتراپي و توانبخشي در اين بخش  محتوايي استفاده كردند و از متخصصان روان

سؤال با هدف پژوهش آنها  29 از سؤاالت نشان داد كه تنها آمده دست بهروايي محتوايي . استفاده شد

هاي ورزشي مختلف فعاليت ورزشكار كه رشته 300 در) 2006(در مرحلة بعد، كاسيدي . سازگار است

كردند، از تحليل عاملي اكتشافي براي بررسي روايي سازة سؤاالت استفاده كرد و نشان داد كه هفت مي

مناسبي را نيز براي اين ) آلفاي كرونباخ(اين پژوهشگران پايايي . عامل ارزش ويژة باالتر از يك را داشتند

ينده از اين پرسشنامه براي ارزيابي اضطراب ناشي از در آد كردند كه محققان پرسشنامه ذكر و پيشنها

همچنين، عنوان داشتند براي تأييد و اطمينان از روايي سازة اين پرسشنامه . آسيب استفاده كنند

  .مطالعات آتي بايد از تحليل عاملي تأييدي بهره ببرند

هر فرهنگي  -هاي بومي ه از اين ابزار بايد جنبه، براي استفاد)1395(به نقل از مهرصفر و همكاران 

همچنين براي پيشگيري از . )26(كه قصد استفاده از اين پرسشنامه را دارد، در نظر گرفته شود كشور

 آنهادهد، بايد روايي و پايايي  شناختي رخ مي هاي روان سوء تعبيرهايي كه هنگام استفاده از پرسشنامه

امالً روشن باشد، زيرا داشتن دانش كافي دربارة مفاهيم آماري و درك مفهوم روايي و پايايي در ك

اساس و مبناي انجام هر پژوهشي استفاده از  كه آنجا ازبنابراين، . گيري دربارة نتايج ضروري است تصميم

 شده گرفته كار بهو توضيح و تفسير نتايج پژوهش به روايي ابزار  ستگيري روا و پايا ابزارهاي اندازه

پرسشنامة . كند، مطمئن باشد اي كه از آن استفاده مي بستگي دارد، پژوهشگر بايد از روايي پرسشنامه

كه  شده  ساختهو توانبخشي  شناسي ورزش زمينة روان دراضطراب آسيب ابزارهاي جديدي است كه 

از آنجا كه اين . يق ابعاد گوناگون اضطراب از آسيب ورزشكاران را ارزيابي كندتواند به شكلي دق مي

تواند پاسخ افراد را تسهيل كند و ارزيابي  گذاري شده است، مي پرسشنامه با سؤاالت كوتاهي چارچوب

همچنين براي مطالعة پيامدهاي اضطراب در . داشته باشد دهيد بيآسبهتري از اضطراب ورزشكاران 

با توجه به آنچه بيان شد، . رسد نظر مي ران و مداخالت مؤثر در اين افراد اين مقياس مناسب بهورزشكا
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پژوهش حاضر با هدف بررسي روايي و پايايي نسخة فارسي پرسشنامة اضطراب آسيب انجام گرفت و در 

شكاران پي پاسخ دادن به اين پرسش برآمد كه آيا ترجمة فارسي پرسشنامة اضطراب آسيب در بين ورز

  ة ايراني از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است يا خير؟ديد بيآس
 

  پژوهشروش 
روش اين  .نگر و ابزارسازي است هاي استانداردسازي كاربردي، حال اين پژوهش با تأكيد بر پژوهش

 عامليي است كه در آن به بررسي ساختار عاملي با استفاده از تحليل پيمايشنوع تحقيق توصيفي، از 

 .پردازد تأييدي مبتني بر مدل معادالت ساختاري مي

 كنندگان شركت

جامعة آماري پژوهش حاضر، كلية ورزشكاران شهر تهران با سطوح مختلف مهارتي و در دامنة سني 

درصد زن با ميانگين  8/37درصد مرد و  2/62(ورزشكار  300از ميان اين افراد، . سال بودند 34تا  19

حداقل نمونة موردنياز در مطالعات تحليل عاملي . نمونة آماري انتخاب شدند عنوان به )سال 4/24سني 

در نمونة . )27(پرسشنامه پيشنهاد شده است ) سؤال(آزمودني به ازاي هر گويه  10 تا 5نفر يا  200

يابي معادالت  آزمودني موجود است كه براساس نظر متخصصان مدل 10پژوهش حاضر به ازاي هر سؤال 

  .)27(شود ساختاري حجم نمونة مطالعة حاضر، مناسب قلمداد مي

  در پژوهش استفاده موردابزار 
  فرم ثبت مشخصات فردي

شامل سن، (سؤال بازپاسخ  3شناختي از فرمي كه دربرگيرندة  ي اطالعات جمعيتآور جمعبراي 

شامل جنسيت، ميزان فعاليت جسماني، تعداد (پاسخ  سؤال بسته 5و ) رشتة ورزشي و وضعيت تحصيلي

  .بود، استفاده شد) آسيب و سابقة قهرماني دليل آسيب در دورة ورزشي، دوري از ورزش به

  مقياس اضطراب آسيب ورزشي

گيري ميزان اضطراب آسيب ورزشي مقياس اضطراب ناشي از  منظور اندازه به) 2006(كاسيدي 

اين ابزار خودگزارشي چندين جنبة مختلف را . بود سؤال 29آسيب ورزشي را طراحي كرد كه داراي 

اكتشافي اين ابزار نشان داد كه اين پرسشنامه از هفت عامل اصلي تشكيل تحليل عاملي . كند بررسي مي

هاي شده بود كه شامل از دست دادن شرايط ورزشي، ضعيف شدن، درد، از دست دادن حمايت
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پايايي . استي نسبت به خود منف يرتصواجتماعي، آسيب مجدد، مأيوس كردن افراد نزديك و داشتن 

  .شده استگزارش ز ضريب آلفاي كرونباخ مناسب اين مقياس نيز با استفاده ا

  فرايند ترجمه

. اجرايي كردن پژوهش حاضر، ابتدا زمينة تهية پرسشنامه و اجراي پژوهش فراهم شد منظور به

ترجمه . به زبان فارسي برگردان شد 1ترجمهباز -مقياس اضطراب آسيب با استفاده از روش ترجمه

منظور، مقياس  بدين. )26(گرفته در اين زمينه انجام گرفت هاي صورت براساس مطالعات قبلي و توصيه

سپس در . توسط پژوهشگر اين تحقيق و دو متخصص زبان انگليسي به زبان فارسي ترجمه شد موردنظر

پس از تهية نسخة فارسي، . ها مطابقت داده شد تا نسخة اوليه تدوين شود جلسة هماهنگي، ترجمه

مقياس در اختيار سه متخصص زبان انگليسي قرار گرفت تا فرايند ترجمة معكوس انجام و به زبان 

در مرحلة بعد، ترجمة معكوس با نسخة اصلي مطابقت داده شد و از صحت . شود برگرداندهسي انگلي

  .ينان حاصل شداطمبرگردان فارسي 

شناسي ورزش و طب ورزشي،  پس از تأييد صحت ترجمه، هفت نفر از افراد متخصص در زمينة روان

ور بررسي درك و مفهوم سؤاالت منظ مطالعة مقدماتي به. را تأييد كردند  روايي محتوايي پرسشنامه

ترجمة فارسي . اجرا شد) نفر زن 12-نفر مرد 14(دهندگان روي جامعهة كوچكي  پرسشنامه براي پاسخ

  .ها، نسخة نهايي تدوين شد گويه فهم بامقياس در بين افراد توزيع و با مشاهده نشدن مشكالت مرتبط 

 روش اجراي پژوهش

آوري  توزيع و جمع(سازي اجرا  ه همكاران پژوهش براي يكسانها، از گرو منظور گردآوري داده به

مشاركت ورزشكاران . در جامعة هدف دعوت شد و موارد مهم در اجراي طرح مرور شد) پرسشنامه

شود و تنها  دهندگان اطمينان داده شد كه پاسخ آنها محرمانه شمرده مي به پاسخ. صورت داوطلبانه بود به

بر اين موارد، براي جلوگيري از سوگيري در  عالوه. ان بهره گرفته خواهد شدبراي اهداف پژوهشي از آن

دهندگان، به آنها اطالع داده شد كه نتايج پژوهش هيچ تأثيري در گزينش و انتخاب آنها در  بين پاسخ

دست آوردن شرايط مناسب در فرايند توزيع  در اين پژوهش براي به. )28(هاي ورزشي مربوط ندارد رشته

 . دهندگان آنها را در محل و شرايط يكسان و مناسبي تكميل كنند ها سعي شد پاسخ و تكميل پرسشنامه

                                                           
1. Translation-back translation 
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  هاداده ليوتحل هيتجزهاي روش
از آمار . هاي آمار توصيفي و استنباطي بود شاخصروش آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر 

در ادامه، براي . هاي مركزي، پراكندگي و ترسيم جداول استفاده شد توصيفي براي محاسبة شاخص

مقياس با  2همساني دروني. استفاده شد 1ها و بررسي روايي عاملي از تحليل عامل تأييدي تحليل داده

وسيلة ضريب  بر اين، پايايي زماني سؤاالت به عالوه. به شدمحاس 3استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

عمليات آماري با . ، تعيين شد5آزمون مجدد –با استفاده از روش آزمون  4اي طبقه همبستگي درون

  .)30, 29(انجام گرفت 8/8و ليزرل ويرايش  23نسخة  SPSSافزار  استفاده از نرم

  

  هايافته
شده و  قبول شناخته  پرسشنامه قابل  293ها، در مجموع  ها و استخراج داده آوري پرسشنامه پس از جمع

و  مورد مطالعه ةشناختي نمون هاي جمعيتتوصيف ويژگي 1جدول . وتحليل استفاده شدند براي تجزيه

عامل از دست دادن شرايط . دهد نتايج آمار توصيفي هر يك از عوامل مقياس را نشان مي 2جدول 

ورزشي، نسبت به عوامل ديگر ميانگين امتياز باالتري دارد و عامل از دست دادن حمايت اجتماعي 

  .كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است

ها با استفاده از  متغيره و چندمتغيره داده ودن تكطبيعي ب پيش از اجراي تحليل عاملي تأييدي

ها در  دهندة عدم توزيع طبيعي داده نتايج نشان. بررسي شد 6افزار ليزرل و از طريق ضريب مارديا نرم

از روش برآورد مقاوم بيشينة  بنابراين براي انجام تحليل عاملي تأييدي). >05/0P(پژوهش حاضر بود 

از آنجا كه در بين متخصصان معادالت ساختاري، توافق كلي دربارة اينكه . استفاده شد (RML) 7احتمال

شود  كند وجود ندارد، پيشنهاد مي هاي برازندگي برآورد بهتري از مدل فراهم مي يك از شاخص كدام

در نتيجه، در پژوهش حاضر و همراستا با مطالعات تحليل ). 17(تركيبي از چند شاخص گزارش شود 

، شاخص ريشة 8( χ²/df)دو به درجة آزادي  هاي نسبت خي هاي برازندگي، شاخص شاخصعاملي از بين 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analyses 
2. Internal consistency 
3. Cronbach's alpha 
4. Interclass correlation coefficient 
5. Test-retest 
6. Mardia 
7. Robust Maximum likelihood 
8. Chi- Square /Degree of free 
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، شاخص 2(RMR)، شاخص ريشة ميانگين مجذور باقيمانده 1(RMSEA)ميانگين مجذور برآورد تقريب 

 5(IFI)، شاخص برازش فزاينده4(GFI)، شاخص نيكويي برازش 3(NNFI)برازندگي غيرهنجار بنتلر بونت 

ها، مدل براساس الگوي نسخة  وتحليل داده در تجزيه. استفاده شد 6(CFI)اي  ازندگي مقايسهو شاخص بر

 .دهد ، نتايج تحليل عاملي تأييدي را نشان مي3جدول . اصلي پرسشنامه شكل داده شد

  
  مورد مطالعه ةشناختي نمون جمعيتتوصيف ويژگي هاي . 1جدول 

  درصد  تعداد  

  جنسيت
  38  114  زن
  62  186  مرد

  سابقة ورزشي
  )سال(حداقل  )سال(حداكثر  
  5  16  زن
  4  17  مرد

  سن
  )سال(حداقل  )سال(حداكثر  
  19  34  زن
  19  32  مرد

سابقة آسيب 
  ورزشي

  درصد  تعداد  
  56  185  ديده يبآس

  44  115  سالم
 

 هاي پرسشنامه مقياس هاي خرده نمرهميانگين و انحراف استاندارد . 2جدول 

 شاخص  عامل 
نيميانگ  انحراف معيار 

21/15 از دست دادن حمايت اجتماعي  5/2±  
45/16 داشتن تصوير منفي از خود  0/2±  
59/21 از دست دادن شرايط ورزشي  1/2±  

43/15 آسيب مجدد  6/1±  
88/16 درد  9/1±  

95/16 ضعيف شدن  7/1±  
نزديكمأيوس كردن افراد   31/17  8/1±  

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Root mean square residual 
3. Non-normed fit index 
4. Goodness of fit index 
5. Incremental fit index 
6. Comparative Fit Index 
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  گيري پژوهش مقادير بار عاملي در حالت تخمين استاندارد در مدل اندازه. 1شكل 

  

براي مثال در . اند هاي برازش متفاوتي را ارائه كرده هاي برازندگي مالك متخصصان براي شاخص

هاي برازندگي غيرهنجار بنتلر بونت، شاخص نيكويي برازش، شاخص برازش فزاينده و شاخص  شاخص

دهندة  نشان 85/0اي كه دامنة تغييرات آنها بين صفر و يك است، مقادير باالتر از  برازندگي مقايسه
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دهندة  نشان 95/0دهندة برازندگي خوب و مقادير باالتر از  نشان 90/0برازش نسبي مدل، مقادير باالتر از 

 08/0براي شاخص ريشة ميانگين مجذور برآورد تقريب مقادير كمتر از . برازندگي عالي مدل است

در . )31(دل مناسب استدهندة يك م نشان 06/0دهنده قابل قبول و معقول بودن مدل و كمتر از  نشان

برخي . مورد شاخص كاي اسكوئر به درجة آزادي توافقي دربارة مقادير قابل قبول وجود ندارد

مشاهده  2كه در جدول  گونه همان. )27(دانند پژوهشگران مقادير كمتر از سه را براي آن مناسب مي

اي و شاخص  ايسههاي نيكويي برازش، شاخص برازش فزاينده، شاخص برازندگي مق شود، شاخص مي

و شاخص ريشة ميانگين مجذور برآورد تقريب كمتر از  90/0برازندگي غيرهنجار بنتلر بونت باالتر از 

است، اما شاخص كاي اسكوئر به درجة آزادي نامناسب است و اندازة آن باالتر از ميزان مناسب  08/0

  .است

  ي برازش تحليل عاملي تأييديها شاخص. 3جدول 

شده  گيري متغيرهاي مشاهده منظور ارزيابي مدل الزم بود از صحت مدل اندازه بر اين به عالوه

در همة عوامل اطمينان حاصل شود كه براي اين منظور از مدل مسير در ) زا درون(و پنهان ) زا برون(

كمتر از   t داري چنانچه قدر مطلق عدد معناداري مدل،  در معنا). 4جدول (داري استفاده شد  حالت معنا

  .)27(دار نيست باشد، رابطه يا اثر، معنا 96/1

  

  مقادير قابل قبول يريگ اندازههاي برازش مدل شاخص
مدل مقادير 

  شده گيري اندازه
  33/2963 وابسته به حجم نمونه  (χ²)كاي اسكوئر 

  356  وابسته به حجم نمونه  درجه آزادي

  32/8  -   داريسطح معنا

  001/0  -   دو به درجة آزادي خي

  91/0 90/0باالتر از   (AGFI)شاخص نيكويي برازش انطباقي 

  92/0 90/0باالتر از   (CFI)اي شاخص برازندگي مقايسه

  92/0  90/0باالتر از   (GFI)شاخص نيكويي برازش 

  067/0 08/0كمتر از   (RMSEA)شاخص ريشة ميانگين مجذور برآورد تقريب 

  072/0 08/0كمتر از   (RMR)شاخص ريشة ميانگين مجذور باقيمانده 
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 tهاي بار عاملي و مقدار  شاخص. 4جدول 

 سؤاالت
  شاخص

  مقدار تي بار عاملي
14/2.من درد شديدي دارم..1  59/11  
11/3.كنند كه من از لحاظ رواني ضعيفم بعضي افراد فكر مي.2  89/6  

09/5.كنم يمام را نااميد  يمربمن .3  86/11  
من از نظر ديگران نسبت به اينكه ظاهر بدنم چطور است، احساس .4

 .كنم يمنگراني 
32/14  54/16  

94/5.دهم يممن عزت نفسم را از دست .5  97/16  
81/3.من درد ضربان دار دارم.6  93/13  

49/4.كنند برخي افراد از من دوري مي.7  43/12  

68/7.دهم يمهاي اجتماعي را از دست  يتحمامن بعضي از .8  08/16  

88/5.من زياد اذيت شدم.9  69/12  

76/5.دهم يمام را از دست  يورزشمن پتانسيل .10  85/13  

07/12.كنند بعضي افراد از تماس تلفني با من خودداري مي.11  24/13  

02/10.دهم يمهاي رقابتي خود را از دست  ييتوانامن .12  49/12  

24/5.كند ميي جسمي مرا مضطرب دردها.13  66/12  

01/5.كنم يمرا نااميد  ام خانوادهمن .14  66/11  
51/8.ام جداشدههايم  يميت همكنم از لحاظ اجتماعي از  يممن احساس .15  47/10  

02/3.دهم يمام را از دست  يورزشي ها مهارتمن برخي از .16  90/12  

71/1.به سالم بودنم در آينده شك دارم.17  39/11  
43/6.دهم يممن فرصت پيشرفت در ورزشم را از دست .18  77/13  

43/1.بينم يمآسيب  تر راحتمن معتقدم كه در آينده .19  31/12  
50/2.كنم يمهايم را نااميد  يميت هممن .20  36/11  

04/8.دارم گانه بچهكنند كه من رفتار  برخي افراد فكر مي.21  78/15  
كه به ورزش  يهنگامكنم كه به احتمال زياد  يممن فكر .22

 .شود يمبرگردم،دچار آسيب مجدد 
93/2  83/9  

04/9.كنم يممن دوستانم را نااميد .23  67/8  

42/0.من در مورد ظاهر بدنم مضطربم.24  08/1  

37/3.دهم يمام را از دست  يورزشمن توان .25  54/6  

01/8.نگرانم وزنم اضافهمن در مورد .26  49/6  

46/10.ام شدهكنند كه من تنبل  بعضي افراد فكر مي.27  10/9  

13/9.من نگرانم كه همان آسيب دوباره برايم رخ دهد.28  50/11  

97/5.كنم يمكنند كه من تظاهر به آسيب  بعضي مردم فكر مي.29  06/10  
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  تحليل عاملي تأييدي
اجراي تحليل عاملي تأييدي طبيعي بودن  قبل از. تحليل عاملي تأييدي در نمونة دوم انجام گرفت

نتايج . بررسي شد 1و از طريق ضريب مارديا LISREL افزار نرمها با استفاده از چندمتغيرة داده

بنابراين براي انجام تحليل ). >05/0P(ها در پژوهش حاضر بود ة عدم توزيع طبيعي دادهدهند نشان

از آنجا . )32(استفاده شد 3بنتلر - ساتروا )(RML 2تمالعاملي تأييدي از روش برآورد مقاوم بيشينة اح

هاي برازندگي يك از شاخص كدامكه در بين متخصصان معادالت ساختاري، توافق كلي دربارة اينكه 

شود تركيبي از سه تا چهار شاخص گزارش كند وجود ندارد، پيشنهاد ميبرآورد بهتري از مدل فراهم مي

هاي برازندگي، با مطالعات تحليل عاملي از بين شاخص همراستادر نتيجه، در پژوهش حاضر و . شود

 5، شاخص ريشة ميانگين مجذور برآورد تقريب(χ²/df) 4دو به درجة آزادي هاي نسبت خيشاخص

(RMSEA)6، شاخص ريشة ميانگين مجذور باقيمانده (RMSR) شاخص برازندگي غيرهنجار بنتلر ،

، شاخص برازش (GFI) 9شاخص نيكويي برازش(CFI), 8اي، شاخص برازندگي مقايسه(NNFI) 7بونت

  .شد استفاده (NFI) 11شدة برازندگي و شاخص نرم (IFI) 10فزاينده

معنادار بود، كه حاكي از وجود رابطة  2باالتر از  24غير از سؤال  مقدار ارزش تي در همة سؤاالت به

. آزمون شد 24با توجه به اين نتايج يك بار ديگر مدل بدون سؤال . هاي مربوط است بين سؤاالت و عامل

  .دهدنشان مي 24ساختار عاملي اين مدل را بدون سؤال  2شكل 

  
   

                                                           
1. Mardia factor 
2. Robust Maximum likelihood- (RML)  
3. Satorra-Bentler  
4. Chi- Square /Degree of free 
5  . Root Mean Square Error of Approximation 
6. Root mean square residual 
7. Non-normed fit index  
8.Comparative Fit Index 
9. Goodness of fit index 
10. Incremental fit index 
11. Normed fit index 
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شود، تمامي سؤاالت از مقادير مناسب ارزش تي برخوردار بودند و بار كه مشاهده مي گونه همان

گزارش گيري هاي برازش مدل اندازهدر ادامه نتايج شاخص. دست آمد عاملي تمامي سؤاالت مناسب به

  .دهدنشان مي 24 سؤالهاي برازش تحليل عاملي را بدون نتايج شاخص 5جدول . شودمي

  24گرفتن سؤال  در نظرهاي برازش تحليل عاملي تأييدي بدون شاخص. 5جدول 

و  90/0باالتر از  AGFIو  ،CFI،GFIهاي شود، شاخصمشاهده مي 5كه در جدول  گونههمان

هاي برازندگي و در نتيجه است، كه بيانگر قابل قبول بودن شاخص 08/0كمتر از  RMSEAشاخص

دهد كه نشان مي RMRهمچنين شاخص . هاستبرازش مناسب مدل تحليل عاملي تأييدي با داده

 24گيري بدون سؤال  بنابراين مدل اندازه. قابل قبول است هگرفت انجامبسيار ناچيز و برازش  خطاي مدل

 . هتري براي برازش داردقابليت ب

. استفاده شد) آلفاي كرونباخ ضريب(براي برآورد پايايي پرسشنامه از روش محاسبة همساني دروني 

مشاهده  6كه در جدول طور همان. است 70/0از  تر بزرگمقدار قابل قبول ضريب آلفاي كرونباخ، آلفاي 

هاي پرسشنامه نشان داد كه مقدار ضريب  املبراي برآورد پايايي ع هگرفت انجامشود، نتيجة محاسبات  مي

با توجه به اينكه ضرايب . است 81/0تا  73/0اي از هاي اضطراب آسيب در دامنه مقياس آلفا براي خرده

دهنده باال و مناسب است، بنابراين پايايي اين پرسشنامه تأييد  يلتشكهاي  همساني دروني مؤلفه

 .شود مي

  مقادير قابل قبول يريگ اندازههاي برازش مدل شاخص
مدل مقادير 

  شده گيري اندازه

  63/939 نمونه وابسته به حجم  (χ²)كاي اسكوئر 

  329  وابسته به حجم نمونه  درجة آزادي

  001/0  -   داريسطح معنا

  85/2  -   دو به درجة آزادي خي

  90/0 90/0باالتر از   (AGFI)شاخص نيكويي برازش انطباقي 

  94/0 90/0باالتر از   (CFI)ايشاخص برازندگي مقايسه

  90/0  90/0باالتر از   (GFI)شاخص نيكويي برازش 

  079/0 08/0كمتر از   (RMSEA)شاخص ريشة ميانگين مجذور برآورد تقريب 

  028/0 08/0كمتر از   (RMR)شاخص ريشة ميانگين مجذور باقيمانده 
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 يگروه دروننتايج ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي . 6جدول 

 16مرد و  24(ورزشكار  40. منظور بررسي پايايي زماني، آزمون مجدد پس از سه هفته اجرا شد به

نتايج آزمون مجدد نشان داد كه ضريب . اضطراب آسيب را بار ديگر تكميل كردند ةپرسشنام) زن

كه  گونه همان). 6جدول (متفاوت است  78/0تا  70/0ها از  مقياس خرده 1يگروه همبستگي درون

ضريب  ترين يينمربوط به عامل از دست دادن شرايط ورزشي و پا  ICCباالترين ضريب ،شود مشاهده مي

دهد كه اين نتايج نشان مي. نيز متعلق به مؤلفه داشتن تصوير منفي نسبت به خود و ضعيف شدن است

 .   مقياس اضطراب آسيب مناسب است يها پايايي زماني مؤلفه

 

  گيريبحث و نتيجه
گيري  ة ورزش دارد و در اين زمينه وجود يك ابزار اندازهدر حوزامروزه مفهوم اضطراب تأثير چشمگيري 

استاندارد كه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بتواند مورد استفادة پژوهشگران در داخل كشور باشد، بيش 

گيري اضطراب آسيب در حوزة  با توجه به اهميت اين مقياس در اندازه. شود از گذشته احساس مي

هاي  ن ابزارهاي موجود، براي استفاده از اين مقياس در ايران بايد ويژگيورزش و جايگاه ويژة آن در بي

ي نسخة سنج روانهاي  به همين سبب در اين پژوهش به بررسي ويژگي. شد سنجي آن آزمايش مي روان

 .فارسي مقياس اضطراب آسيب در ورزشكاران ايراني پرداخته شد

                                                           
1. Interclass correlation coefficient 

 عامل
 

 شاخص
تعداد 
 سؤال

همبستگي  ضريب آلفا
يگروه درون  

75/0 4 از دست دادن حمايت اجتماعي  72/0  
73/0 3 داشتن تصوير منفي نسبت به خود  70/0  

81/0 5 از دست دادن شرايط ورزشي  78/0  
78/0 4 آسيب مجدد  75/0  

77/0 4 درد  73/0  
75/0 4 ضعيف شدن  70/0  

79/0 4 مايوس كردن افراد نزديك  75/0  
91/0 28 كل مقياس  75/0  
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هاي شاخص. تحليل عاملي تأييدي استفاده شدبراي ارزيابي روايي عاملي مقياس اضطراب آسيب از 

بار عاملي و  24دو به درجة آزادي مقدار بااليي داشت و سؤال  مناسب بود، اما نسبت خي آمده دست به

بررسي شد و  24در ادامه يك بار ديگر روايي سازه بدون سؤال . مقدار ارزش تي مناسبي را ارائه نداد

هاي برازش و مقادير بار عاملي و ارزش تي مناسب بود و مدل  اخصنتايج نشان داد كه در اين مرحله ش

  .دست آمد دار به امعنگيري اندازه

هاي مقياس اضطراب از آسيب ورزشي سطح خوبي از  وتحليل پايايي نشان داد كه عامل تجزيه

قطة اند و مقادير آلفا در هفت عامل از ن دست آورده را به) ضريب آلفاي كرونباخ(همساني دروني 

با توجه به اين شواهد، اين امكان وجود دارد كه مقادير باالي همساني . استباالتر  7/0شده  پذيرفته

اين نتايج . )26(ها و ترجمة مناسب مقياس باشد دروني در همة عوامل متوجه ارزيابي فردي در پاسخ

سؤال تجانس دروني  28آسيب با هفت عامل و  شدة مقياس اضطراب حاكي از آن است كه نسخة ترجمه

 .بااليي داشته و اين مقياس در ورزشكاران ايراني پايايي مناسبي دارد

بررسي ادبيات پژوهشي مربوط به اضطراب آسيب نشان داد كه هيچ پژوهشي پايايي زماني مقياس 

براساس نتايج . ويژگي استدست آوردن اين  مذكور را بررسي نكرده و پژوهش حاضر اولين اقدام براي به

حاصل از آزمون مجدد با سه هفته فاصله،   مقياس گروهي خرده ، مقادير ضرايب همبستگي درون6جدول 

باالتر است ) 70/0(قبول  ها از مقدار قابل  مقياس متغير بوده و مقادير خرده 78/0تا  70/0اي از  در دامنه

با توجه به آنچه بيان شد، . تاسيا قابليت تكرارپذيري قبول بودن پايايي زماني  دهندة قابل  كه نشان

شده در روايي و پايايي نسخة فارسي مقياس اضطراب آسيب با نسخة اصلي را  اختالفات اندك مشاهده

زبان به سؤاالت مقياس  يسيانگلزبان و  دهندگان فارسي توان به تفاسير و ادراكات مشترك پاسخ مي

  .نسبت داد

نمونة پژوهش حاضر از . آمده در نظر گرفته شود دست يد با توجه به نتايج بهها با برخي محدوديت

هاي ورزشي متفاوت و سطوح مهارتي مختلفي تشكيل شد، اين امكان وجود دارد كه  ورزشكاران رشته

ها  بر اين، اگرچه تحليل عاملي از بهترين روش عالوه. ها متفاوت باشد الگوي پاسخ در رابطه با اين ويژگي

و  1، بررسي روايي واگرا)27(شود شناختي محسوب مي هاي روان بررسي روايي سازة پرسشنامه در

رو،  ازاين. رسد نظر مي ها و ابزارهاي معتبر نيز ضروري به مقياس با استفاده از ساير پرسشنامه 2همزمان

                                                           
1. Divergent validity 
2. Concurrent validity 
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هاي تحليلي انجام  توان با استفاده از اين روش براي تكميل روايي پرسشنامة حاضر، مطالعات بعدي را مي

جنسيت، سن، (قيق هاي مختلف تح همچنين براي بررسي تغييرناپذيري روايي عاملي در زيرگروه. داد

هاي  مشكالت و محدوديت. توان از تحليل عاملي استفاده كرد مي) رشتة ورزشي و سابقة ورزشي

هاي  توان با شيوه را نيز مي 1شناختي به شيوة سنتي مانند روش مدادكاغذي آوري اطالعات روان جمع

همچنين پيشنهاد . عديل كردهاي كامپيوتري و اينترنت تا حدودي ت ، برنامه2هاي وب جديد مانند درگاه

شود با استفاده از نسخة فارسي مقياس، اضطراب آسيب ورزشكاران در عوامل مختلف با توجه به  مي

هاي  توان نتيجه گرفت كه تالش در نهايت، مي. جنس، سن، رشتة ورزشي و سطح رقابت مقايسه شود

گيري آن  آسيب و مدل اندازه سنجي مقياس اضطراب هاي روان آمده در زمينة بررسي ويژگي عمل به

گذاري كه  و هفت عامل، با توجه به شيوة اجرا و سهولت نمره سؤال 28بخش بوده و اين مقياس با  نتيجه

درستي  تواند اضطراب آسيب ورزشكاران را به ترين جنبة عملي آن است، ابزاري روا و پاياست كه مي مهم

هاي ورزشي استفاده  اطمينان در پژوهش عنوان ابزاري قابل  توان از آن به اي كه مي گونه ارزيابي كند، به

   .كرد

  تشكر و قدرداني
ها كمال مساعدت را داشتند، همچنين از از همكاران و مربياني كه در توزيع و تكميل پرسشنامه

 .ها صميمانه سپاسگزاريم ورزشكاران محترم براي صبر و حوصله در پاسخگويي به پرسش
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