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 چکیده
 منظدور  بددین . بود 3-اوتاوا ذهنی یهامهارت سنجش نامۀپرسش فارسی نسخۀ پایایی و روایی تعیین حاضر پژوهش از هدف 

 و شددند  انتخدا   تصادفی گیری نمونه صورتبه، انفرادی و تیمی ورزشی رشتۀ 04 در مهارتی مختلف سطوح با ورزشکار 084
 ۀمترج صحت و صوری روایی، ترجمه باز روش از استفاده با ابتدا که بود شکل بدین اجرا روش. کردند تکمیل را هاهنامپرسش
 مدد   بدر  مبتندی  تأییددی  عداملی  تحلیدل  از هاهنامپرسش ةساز روایی تعیین رایب ادامه در. شد تأیید هنامپرسش فارسی نسخۀ

 سدااالت ( پاسد   ثبات) زمانی پایایی ، برایکرونباخ آلفای ضریب از هنامپرسش درونی همسانی تعیینبرای ، ساختاری معادالت
 نشدان  نتدای  . شد استفاده و برای تعیین هنجاریابی از نقاط درصدی مجدد آزمون روش در ایهطبق درون همبستگی ضریب از
 نامدۀ پرسدش  فارسدی  نسخۀ ایهطبق درون همبستگی و کرونباخ الفای ضرایب، دوم او  و مرتبه تأییدی عاملی تحلیل که داد

 آن پایدایی عاملی و  روایی ،کرده مایتح اصلی نامۀپرسش یساال 08 عاملی 02 ساختار از، 3-اوتاوا ذهنی یهامهارت سنجش
 .کندمی تأیید را

 .پایایی، سازه روایی، شناختیروان هایمهارت: هاکلیدواژه
 

Psychometric Properties and Normalization of Persian Version of 
Ottawa Mental Skills Assessment Tools (OMSAT-3) 

 
Rasool Zeidabadi, Fatemeh Rezaee, Ebrahim Motesharee 

 

Abstract 
The purpose of this study was determining validity and reliability of the Persian version of 
OMSAT-3 questionnaire. For this purpose, 480 athletes with different levels of skill in 10 
sport fields, individual and team, were chosen by random sampling and completed the 
questionnaires. The method of the research was as follows: first, with use of translation-back 
translation methods, face validity and translate accuracy of Persian version of questionnaires 
were confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for 
validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for internal 
consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method 
was used to study temporal reliability of items and percentile points was used for 
normalization. The results of research showed that first-order and second-order confirmatory 
factor analysis, Cronbach alpha coefficient and intra-class correlation coefficient of Persian 
version of OMSAT-3 questionnaire supported 3-factor and 48-item structure of the initial 
questionnaire, and confirm construct validity, internal consistency and temporal reliability of 
OMSAT-3. 
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 مقدمه
 جزء عنوان به اغلب شناختیروان یهامهارت ارزیابی 

 تلقی کاربردی ورزشی شناسیروان ۀحیط از الینفکی
 وجود ضرورتبر  دفعات به پژوهشگران و شودمی
 وسیعی دامنۀ بتواند که ایشناختیروان معتبر هایابزار
 اندکردهاشاره  ،کندگیری اندازه را ذهنی هایمهارت از
 و جونز، هاردی ؛0991 ،0اسمو  و شوتز ،اسمیت)

(. 0999 ،3هاردی و مورفی، توماس ؛0991 ،2گولد
 هاویژگی ارزیابی برای بسیاری یهاروش منظوربدین 

ورزشکاران  عملکرد افزایش بر ذهنی هایمهارت اثر و
 مربیان با مشاوره شامل هاروش نای هک، هشکل گرفت

، شناختیروان یاههنامپرسش از استفاده، همکاران و
 در رفتار ةمشاهدهمچنین  و ورزشکاران با مصاحبه
 هایهنامپرسش، میان این در. است ورزشی محیط
به  پژوهشگران میان در را بیشتری توجه شناختیروان
 تأیید عدم صورت در اگرچه، است کرده جلبخود 
 کاربرد و پذیرش، هاییارزیابی چنین پایایی و روایی
 بود خواهد تردید مورد آنها از رجمستخ یهاداده
 (.  0993 ،0گسارولی و شوتز)
 یابیسنجش و ارز یکه برا ییهاهنامپرسشاز جمله  

به   توانمی ندشومیاستفاده  شناختیروان هایمهارت
، 1برای ورزش شناختیروانی هامهارت سیاهۀ
، 1ههی کنار آمدن یا مواجهامهارت یورزش نامۀپرسش
 ذهنی یهامهارت سنجش نامۀشپرس سوم نسخۀ
 یمرخن نامۀپرسش، (2440بوش و سالمال ) ،7اوتاوا

 نامۀپرسشو  (0981مورگان ) 8)پومز( حاالت خلقی
، رابرتز، یاشاره کرد )هارد 9(تاپسآزمون راهبرد اجرا )

                                                                 
1. Smith, Schutz & Smoll 

2. Hardy,  Jones & Gould  

3. Thomas, Murphy & Hardy 
4. Shuts & Gessaroli 

5. Psychological skills inventor for sport 

6. Alethic Coping Skills Inventory  
7. Ottawa Mental Skills Assessment Tool 

8. Profile of  Mood state  

9. Test of performance strategy (TOPS) 

از   یز. در داخل کشور ن(2404 ،04مورفی و توماس
ی هامهارتآزمون ارزیابی  مانند هاآزمون یناز ا یبرخ
 و 00انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی شناختیروان

استفاده  2-ی ذهنی اوتاواهامهارتابزار سنجش 
 اعتباریابی موسوی واعظ را آزمون دو این. شودمی
 پژوهشگران دلیل همینبه و( 0379) است کرده
 کاربرد میان این در. کننداز آنها استفاده می داخلی
 یهامهارتسنجش  مۀناپرسش وسیع و گسترده
 آخرین) آن جدیدتر یهانسخۀ ساخت و اوتاوا ذهنی
 این بودن مناسب ةدهندنشان( سوم نسخۀ، هنسخ

 شناسانرکا و پژوهشگران اکثر دیدگاه از هنامپرسش
 .است  ورزشی شناسیروان
سنجش  نامۀپرسشسوم  نسخۀ 02بوش و سالمال 

در سا  را  03(3-امست)ی ذهنی اوتاوا هامهارت
( 0991) 00براساس مد  کما  جویی اورلیك، 2440

سا   24( پس از 0998اورلیك ). کردندطراحی 
مد  کما   مورد ران نخبه درو کار با ورزشکا پژوهش

که اعتماد به نفس  نتیجه گرفتچنین ، جویی انسان
ترین متغیرهای حیاتی برای مهم )خودباوری( و تعهد

( نیز پس از 0993. بوتا )هستندعملکرد سطوح باالی 
، اوتاوا نامۀپرسشاو  و دوم  نسخۀ تجزیه و تحلیل

به نتای  مشابهی دست یافت و اظهار کرد که عالوه 
نیز به عنوان   هدف گزینی، عهد و اعتماد به نفسبر ت

بازیکنان  ةز دهندیهای تمییکی از بهترین مقیاس
های بوتا براساس یافته . در نتیجه استمبتدی نخبه و 
هدف گزینی و ، رت اعتماد به نفسسه مها، یكو اورل
، 01ی ذهنی پایههامهارتتحت عنوان ، تعهد
ن دلیل پایه نام ایه ب هامهارتبندی شدند. این طبقه

در ورزشکاری  هاویژگین ایه گرفته اند که تا زمانی ک

                                                                 
10. Hardy, Roberts, Thomas, & Murphy 

11. South Australian  Skills Inventory 

12. Bush & Salmela 
13. OMSAT-3 

14. Orlick 

15. Fundamental skills  
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ی ذهنی به حد باالی هامهارتسایر ، ندنشوتثبیت 
 اقعپایه در وی هامهارت. این درسنمینتکامل 

ی هامهارتآجرهای ساختمانی بنیادین برای دیگر 
(. 2440 ،بوش و سالمالبه شمار می روند )ذهنی 

که در  ،دیگر هایپژوهشهمچنین براساس نتای  
 استگیختگی ورزشکاران نخبه ارتباط با شدت و بران

چهار مهارت واکنش به ، (0998 ،0لندرز و بوتچر)
و ی یا آرامسازی یدگآرم، کنتر  ترس، استرس

 جای 2تنیی روانهامهارت ۀنیروبخشی در طبق
ی هاویژگیبیشتر در ارتباط با  هامهارت. این ندگیرمی

. اشاره به این نکته حائز استفیزیولوژیکی ورزشکاران 
 سیاهۀاز جمله  ،های دیگرهنامپرسشاهمیت است که 

 نامۀپرسش، برای ورزش شناختیروانی هامهارت
سه عامل  ،ههی کنارآمدن یا مواجهاهارتم یورزش

 یابیارز را  آرمیدگی و نیروبخشی ،کنتر  ترس
ی هامهارت (.2440 ،بوش و سالمال) نداکرده

ستیابی د برایحتمی و نیز عواملی ضروری  3شناختی
شوند. محسو  می به سطوح عالی اجرای ورزشی

 شامل 3-امست نامۀپرسشی شناختی هامهارت
تمرین ذهنی و  ،تصویرسازی، 0بی تمرکزبازیا ،تمرکز

با مراحل و   هامهارت. این است 1طرح مسابقه
حافظه و ، ادراک، فرآیندهای شناختی از قبیل یادگیری

تفکر سروکار دارند. تمرین و مسابقه در سطوح باال 
نیازمند حفظ تمرکز کامل بر اهداف و نیز بر مراحلی 

کند ا یاری میرا در رسیدن به آنهاست که ورزشکاران 
 (. 0381، ؛ منفرد2440، بوش و سالمال)
 ایه( در مطالع2400) 1دوبسی و پرودی، کراکیون 

را  3-امست نامۀپرسشرومانیایی  نسخۀروایی عاملی 
سی ربر (7.ای.اف.سی) یتأییداز طریق تحلیل عاملی 

                                                                 
1. Landers & Boutcher  
2. Psychosomatic skills 

3. Cognitive skills 

4. Refocusing  
5. Completion  

6. Craciun, Dobosi & Prodea 

7. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

کفایت برازش مد   تأییدیند. نتای  تحلیل عاملی کرد
 نامۀپرسشرومانیایی  سخۀنکلی و ساختار عاملی 

کرد. همچنین ضرایب الفای  تأییدرا  3-امست
باالتر از مالک مورد قبو   هاعاملکرونباخ تمامی 

در  ایه( و ضرایب همبستگی درون طبق74/4)
 تأیید گربیانکه  ،متغیر بود  93/4تا  78/4از  ایهدامن

رومانیایی  نسخۀهمسانی درونی و پایایی زمانی 
بود. در داخل کشور نیز منفرد  3-امست نامۀپرسش

نفر از  333 در موردکه  ایه(  در مطالع0381)
 8همسانی درونی ورزشکاران تیمهای ملی انجام داد

از ه با استفادرا  3-امست نامۀپرسشفارسی  نسخۀ
و پایایی زمانی آن  70/4تا 37/4بین  ،آلفای کرونباخ

گزارش  92/4تا  10/4 ،را با استفاده از آزمون مجدد
 نامۀپرسشفارسی  نسخۀ ةکرد. اما تاکنون روایی ساز

 ه است.بررسی نشدمذکور در داخل کشور 

 استفاده هنگام که تعبیرهایی سوء از پیشگیری برای 
 بایددهد، می رخ شناختیروانی هاهنامپرسش از

، زیرا داشتن باشد روشن کامالً آنها پایایی و روایی
 روایی مفهوم درک و آماری یممفاه دربارة کافی دانش

 ضروری نهایی نتای  دربارة گیریتصمیم در پایایی و
 از آنجا که، بر این بنا (.2440، سالمال و است )بوش

 ابزارهای از استفاده پژوهشی هر انجام مبنای و اساس
 نتای  تفسیر و توضیح و ستپایا و روا گیریاندازه

، دارد بستگی هشدگرفتهکاربه ابزار روایی به پژوهش
. باشند مطمئن هنامپرسش روایی از باید پژوهشگران
 یهاهنامپرسش روایی تعیین در بخش مهم ترین

 ةساز روایی تعیین متفاوت فرهنگی ۀزمین دارای
 بهترین تأییدی عاملی تحلیل که ه استنامپرسش
 ،04کالین ؛2441 ،9براون) است مرحله این در ابزار

 هاهنامپرسش ةررسی روایی سازب وجود این،با  .(2441
و پژوهشگران و است شده نادیده گرفته  معموالً

                                                                 
8. Internal Consistency  

9. Brown 

10. Kline 



 3131بهار ، 7شناسی ورزشی، شماره مطالعات روان 33

مربیان بدون در نظر گرفتن این مهم و تنها با تعیین 
اقدام به  هنامپرسشپایایی و روایی محتوایی یك 

 .(2440 ،بوش و سالمال) کنندمی  آناستفاده از 
 صنعتی منفرد ردر داخل کشو، که اشاره شد طورهمان

فارسی  نسخۀ( تنها به بررسی پایایی 0381)
و روایی آن را  است پرداخته 3-امست نامۀپرسش

 طراحاناگرچه بنابراین است. بررسی نکرده 
و  ییروا  3-اوتاوا ذهنی هایمهارت نامۀپرسش

بوش و ) اندکردهاین پرسش نامه را بررسی  یاییپا
 فارسی این نسخۀ ةروایی ساز اما، (2440، سالمال
سنجش  هایه دیگر ابزارب نسبت که ،هنامپرسش
ی ذهنی از جامعیت و کاربرد بیشتری هامهارت

 است. بررسی نشدهتاکنون در کشور ، برخوردار است
 از طریق روایی عاملی وروایی سازه  تأیید، این بر بنا
برای ارزیابی قابل ، تأییدیروش تحلیل عاملی به

 جامعۀدید )ج جامعۀدر  هنامپرسشاستفاده بودن 
 ،. از طرف دیگراستورزشکاران ایرانی( ضروری 

 هایفرضتعیین پایایی یکی دیگر از ملزومات و پیش
که به نوعی با تکرارپذیر بودن  است جینسروانمهم 

پاس  ها در شرایط و زمان های مختلف ارتباط دارد و 
بار دیگر پایایی زمانی و  ه،جامعالزم است که با تغییر 

 ،شوند. در نتیجه دهآزمو هاهنامپرسشی ثبات درون
های بررسی ویژگیپژوهش حاضر با هدف 

فارسی  نسخۀ (و پایایی سازه روایی) سنجیروان
انجام  3-اوتاوا ذهنی یهامهارتسنجش  نامۀپرسش

 ۀترجم ایآ هک رآمدب ساا  نای هپاس  ب یگرفت و در پ
از  یرانیورزشکاران ا ینمذکور در ب نامۀپرسش فارسی

 خیر؟ یابرخوردار است  یمناسب یاییو پا ییروا

  شناسیروش

 آماری ۀو نمون هجامع
حاضر شامل ورزشکاران مرد و  پژوهشآماری  جامعۀ 

ز به و مبتدی اغیر نخ، سطوح مختلف رقابتی نخبهزن 
انفرادی( شهر  ششتیمی و  چهار) ورزشی رشتۀ 04

شامل  که ،نخبهبا توجه به تعریف بازیکن  .ن بودتهرا
-های ملی در ردهبازیکن برتر کشور یا اعضای تیم 04

نوجوانان( یا ، جوانان، های سنی مختلف )بزرگساالن
، استهای لیگ برتر یك کشور های باشگاهتیم

بازیکنان تیم ملی بزگساالن و جوانان و تمامی بازیکنان 
، یادشدههای رشتۀحاضر در مسابقات لیگ برتر در 

ورزشکارانی  ،عین حا  درشدند.  بازیکن نخبه محسو 
 ،که در لیگ دسته یك و لیگ دسته دو شرکت داشته

به ، اندهنداشتهای ملی را سابقه حضور در تیم لیو
شدند. بازیکن  شناخته )ماهر( نخبهعنوان افراد غیر

که حداقل به مدت  دشومبتدی هم به افرادی گفته می
ی ورزشی هارشتۀسه ماه و حداکثر یك سا  در یکی از 

 ندباش کردهتیمی یا انفرادی مذکور تجربه کسب 
عدم  دلیلبه(. 0392، متشرعی و زیدآبادی، زمانی)

حجم  تعیین، هجامعاطالع از حجم دقیق و واقعی 
د. با توجه انجام ش پژوهشب نوع هدف نمونه بر حس

مورد نیاز در مطالعات تحلیل عاملی  ۀنکه نمونایه ب
 ۀنامپرسش ۀازای هر گویآزمودنی به  04تا  پن 

از و ، (2441، 0میرز ؛2441 ،)کالین پیشنهادشده است
 نامۀپرسش( سااالت) یهاگویهآنجا که تعداد 

در نتیجه ، گویه است 08 3-اوتاوای ذهنی هامهارت
مرد و  آزمودنی( 04 ،)به ازای هر ساا  ورزشکار 084
از  صورت هدفمندبه سطوح مختلف مهارتی از زن

آماری  ۀو نمون شدند انتخا  ای هدفهجامعه
 که شایان ذکر استرا تشکیل دادند.  حاضر پژوهش
سطح مهارت و در وسیع  دامنۀانتخا  این  هدف از
 پذیریتعمیمقابلیت افزایش ، ورزشی رشتۀنوع 
 (.2443 ،2)تری و لین است پژوهش یهایافته

 آوری اطالعاتی جمعهاروشابزار و 

 نامۀپرسش، 2440ر سا  دن  و همکاراالسالم 
ى هامهارت سنجش سوم ابزار نسخۀکه  را، 3-امست

                                                                 
1. Meyers  

2. Terry & Lane   
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 02 هنامپرسش. این طراحی کردند، استاوتاوا  ذهنی
ى هامهارتگروه  سهکه در  ،را یمهارت ذهنى یا روان

، هدف گزینی و تعهد(، )اعتماد به نفس روانى پایه
 کنتر ، استرس به )واکنش تنىى روانهامهارت
و  نیروبخشی( و سازیآرام یا رمیدگیآ، ترس
، تمرکز بازیابی، )تمرکز ى شناختىهامهارت

جای  مسابقه( طرح و ذهنی تمرین، تصویرسازی
 02 هنامپرسش اینه نکایه با توجه ب .سنجدمیدارند، 

ی هاویژگیمختلف از  ۀطبق سهمهارت ذهنی را در 
 از این لحاظ نسبت به ،کندمیبررسی  شناختیروان
ی روانی از جامعیت هامهارتی دیگر هاآزمون

 یساال 08 نامۀپرسشاین در  بیشتری برخوردار است.
ارزیابى  ساا  چهاربا  ذهنیمهارت  02 ازهریك 

اساس مقیاس  گزینه بر هفت. هر ساا  نیز دشومى
 ؛مخالف ؛کامالً مخالف :دمطابق شرح زیر دار و لیکرت

تاحدى  ؛نیستم مخالف؛ فق نیستمموا ؛تاحدى مخالف
موافق و کامالً موافق. به هر گزینه نیز به  ؛موافق

 سااالتالبته  گیرد.نمره تعلق مى 7تا  0ترتیب از 
تمرکز و ، کنتر  ترس، چهار عامل واکنش به استرس

 شوند.معکوس امتیازدهی می صورتبه بازیافت تمرکز
و مجموع  هفتهر پرسش  ةدر نتیجه بیشترین نمر

 .است 28 روانی مهارت 02هریك از  ةبیشترین نمر

 پژوهش اجرای روش
 2روایی صوری ،0با استفاده از روش باز ترجمهدر ابتدا  
-اوتاوا ذهنیى هامهارت نامۀپرسش ۀصحت ترجمو 
 .کردند تأییدمتخصص و مترجم  تعدادی را 3
سازی برای یکسان پژوهشپس از گروه همکاران س 

 جامعۀدر  (هامهناپرسش)توزیع و جمع آوری  اجرا
 و موارد مهم  در اجرای طرح مرور شدهدف دعوت 

بعد  ۀ. در مرحلصورت گرفتو یکسان سازی  شد
از  هاهنامپرسشمنظور توزیع مجوزهای الزم به

                                                                 
1. Translation-back translation  

2. Face Validity    

میان نمونه های  هاهنامپرسشالن مربوط اخذ و ئومس
تکمیل و جمع آوری شد. همچنین به ، آماری توزیع

 محرمانه آنها پاس  که شد ادهپاس  دهنگان اطمینان د

 آن از پژوهشیبرای اهداف  تنها و شودمی شمرده

 برای، شد. عالوه بر این موارد خواهد گرفته بهره
جلوگیری از سوگیری مطلوبیت اجتماعی یا 

به آنها اطالع ، گانددر بین پاس  دهن 3پسندیجامعه
ی در گزینش و تأثیر پژوهشداده شد که نتای  

و هیچ  ردندا ی ورزشی مربوطهاهرشتدر  انتخا  آنها
 سااالتبرای که از پیش پاس  درست یا غلطی 

وجود ندارد )تری و فرض شده باشد نیز  هنامپرسش
 (. 2404، 0یوسف و یلزولکیف هاشیم ؛ 2443 ،لین

   هادادهی تجزیه و تحلیل هاروش
حاضر  پژوهشهای آماری مورد استفاده در روش 

و استنباطی بود. از آمار توصیفی  شامل آمار توصیفی
ی مرکزی و پراکندگی و هاشاخص ۀبرای محاسب

 که آنجا از ،ادامه درترسیم نمودارها استفاده شد. 
 که زمانی ،ساختاری معادالت نامتخصص نظر مطابق

، دارند اختیار در را مفروض مد  یك پژوهشگران
 تحلیل باید او  ۀمرحل در استفاده مورد آماری روش
  تأییدی عاملی تحلیل روش از، باشد تأییدی ملیعا

 تأیید و بررسی برای ساختاری معادالت مد  بر مبتنی
 تأیید دیگر عبارتبه و هنامپرسش یهامقیاس خرده
)شوتز و  شد استفاده هنامپرسش( عاملی) ةساز روایی

همسانی )ثبات(  ( و2441؛ براون، 0993، گزارولی
 لفای کرونباخآضریب فاده از با است هنامپرسشدرونی 
 پیرسون آر ضعف نقاط به توجه با همچنین د.شتعیین 
 از استفاده با ،0)ثبات پاس ( زمانی پایایی تعیین برای
 همبستگی ضریب از مجدد، آزمون روش
 پایایی تعیین برای 2(.سی.سی.ای) ایطبقهدرون
 برای(. 2441 نلسون، و توماس) شد استفاده زمانی

                                                                 
3. Social desirability   

4. Hashim, Zulkifli & Yusof 
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 ،3عاملی دو مرکب اثرات مد  از سی.سی.یا ۀمحاسب
 استفاده 1متوسط گیریاندازه مقیاس و 0همسانی نوع
و  تأییدیتحلیل عاملی  (.0991 وانگ، و گرامك) شد

ی هاآزمودنی در مورد هنامپرسشهمسانی درونی 
 014 ایبر هنامپرسشآزمون مجدد -و آزمون پژوهش

اجرا  فاصلهو با دو هفته  پژوهشهای نفر از آزمودنی
از نرم ، انجام محاسبات آماری مذکور براید. شومی
 8.8لیز   و 01 ۀهای اس.پی.اس.اس نسخافزار

 استفاده شد.

 هایافته
شناختی های جمعیتویژگیدر این بخش ابتدا  

از قبیل نسبت و تعداد شرکت کنندگان بر  ،هاآزمودنی
در  ،ورزشی رشتۀسطح مهارت و نوع ، حسب جنسیت

و سپس میانگین و انحراف  شودمیارائه  جداو 
 شودمیه بررسی نامپرسشی هامقیاساستاندارد خرده
به  تأییدیبا استفاده از تحلیل عاملی  ،و در ادامه

 ذهنی یهامهارت نامۀپرسش ةبررسی روایی ساز
 .شودمیپرداخته  3-اوتاوا

 
 1 -اوتاوا  یذهن یهامهارت نامۀپرسشدر  رشتۀ سطح مهارت و، فراوانی شرکت کنندگان بر حسب جنسیت .3جدول 

 شاخص                      

 شرکت کنندگان  

 کل رشتۀ کل سطح مهارت

 انفرادی تیمی نخبه ماهر مبتدی

ت
سی

جن
 

 مرد
 311 090 011 311 020 013 72 تعداد
 24/70 74/13 34/01 24/70 44/30 84/01 24/24 درصد

 زن
 020 17 17 020 37 12 31 تعداد
 84/21 44/10 44/01 84/21 84/29 94/00 24/28 درصد

 کل
 084 218 222 084 018 201 047 تعداد
 044 84/13 24/01 044 94/32 84/00 34/22 درصد

 
در  ،شودمیمشاهده  0در جدو   که گونههمان 

 یهامهارت نامۀپرسشکننده شرکت 084مجموع 
از بین  .صحیح تکمیل کردند نحوبهرا  3 -اوتاوا یذهن
 مرد نسبت به زن و ورزشکارانتعداد و درصد  آنها

تیمی و ماهر نسبت به دو سطح نسبت به  انفرادی
  .بیشتر بود دیگر
 

0  2   3   0   1 

 

                                                                                                                                        
1. Temporal or Response Stability    

2. ICC  
3. Two factor mixed effects model  

4. Type consistency  

5. Averaged Measures  
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 بر اساس سطح مهارت 1 –اوتاوا  یذهن یهامهارت نامۀپرسشی هاعاملی توصیفی هاشاخص .8جدول 

 هاشاخص             

 هاعامل

 میانگین

 نخبه ماهر   مبتدی

 ی پایههامهارت
94/09 هدف گزینی  14/24  90/22  

02/20 00/24 نفسه اعتماد ب  88/23  

88/07 تعهد  79/09  21/22  

 تنیروانی هامهارت

40/01 واکنش به استرس  93/01  11/07  

31/08 سازی آرام  92/08  12/24  

07/07 کنتر  ترس  01/01  71/08  

01/08 نیروبخشی  01/08  94/24  

 ی شناختیهامهارت

34/01 تمرکز  93/01  91/07  

83/09 تصویر سازی  90/08  40/22  

77/08 طرح مسابقه  00/09  17/20  

09/08 تمرین ذهنی  78/07  29/20  

07/01 بازیافت تمرکز  79/01  44/07  

 

همۀ در ، شودمیمشاهده  2که در جدو   گونه همان 
، ی پایههامهارترده مقیاس مربوط به سه عامل خ 02
ورزشکاران نخبه نسبت به  ،و شناختی تنیروان

و ورزشکاران ماهر نسبت  ورزشکاران ماهر و مبتدی
طور نسبی نمرات باالتری را  هبه ورزشکاران مبتدی ب

 دند.  کرکسب 
معادالت  یابیمد ن ادر بین متخصصاز آنجا که  

اینکه کدام  بارةی و کلی در توافق عموم، ساختاری
ی برازندگی برآورد بهتری از مد  هاشاخصاز یك 
ترکیبی از  شودمیپیشنهاد ، وجود ندارد کندمیفراهم 
هو و ؛ 2441کالین شاخص گزارش شود ) چهارتا  سه
ی هاشاخصنکه ایه (. همچنین با توجه ب0999 ،بنتلر

 تطبیقی، 0مطلق ۀبرازندگی در سه گروه یا طبق
ند و دار جای 3 جو(و مقتصد )صرفه 2 (ایهمقایس)

ی هر طبقه اطالعات متفاوتی را در مورد هاشاخص
، کنندمیمد  فراهم  مناسب بودنبرازندگی و 

حداقل یك شاخص از هر طبقه  شودمیپیشنهاد 
 (.2441، بررسی و گزارش شود )براون

                                                                 
1. Absolute fit index 

2. Comparative fit index 

3. Parsimonious  fit index    

 یهدا مالک برازندگی یهاشاخص برایمتخصصان  
 یهدا شاخص در مثالً. نداکرده ارائه را متفاوتی 0برش
 بین  نهاآ تغییرات دامنۀ که ،آی.اف.سی و  آی.ا .تی
 ةدهندد نشدان  81/4 از باالتر مقادیر، است یك و صفر

 از باالتر مقادیر، (0998، کلووی) مد  نسبی برازندگی
 و مد  قبو  قابل و خو  برازندگی ةدهندنشان 94/4

 خیلدی  برازنددگی  ةدهندد ننشدا  91/4 از باالتر مقادیر
 بدرای (. 0999، بنتلدر  و هو) هستند مد  عالی و خو 

 قابل ةدهندنشان 48/4 از کمتر مقادیر رمزی شاخص
 ةدهندنشان 41/4 از کمتر و مد  بودن معقو  و قبو 
، 1کددک  و بدراون ) هسدتند   خو  و مناسب مد  یك

 شاخص این برای همچنین(. 0999، بنتلر و هو؛ 0993
 آن . مطلدو  کدرد  محاسدبه  اطمیندان  ۀفاصل توانمی
 حدد  و صفر نزدیك اطمینان ۀفاصل پایین حد که است
 بدرای (. 0388، هدومن ) نباشد 0/4 از بیشتر آن یباال

 قابدل  48/4از  کمتدر  مقدادیر  نیز آر ام آر اس شاخص
 مدورد  در(. 0999، بنتلدر  و هو) شودمی محسو  قبو 

 قابل مقادیری دربارة توافق ،اف دی به دو خی  شاخص
 از کمتر مقادیر پژوهشگراناز  برخی. ندارد وجود قبو 

                                                                 
4. Cut of points  

5. Browne & Cudeck 
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 برخدی  و( 2441، کالیدن ) خدو   و قبدو   قابل را سه
 مناسب و معقو  ةدهندنشان را پن  تا دو مقادیر دیگر
 (. 2443، لین و تری) دانند می مد  بون

 نامۀپرسشاول  ۀمرتب تأییدیتحلیل عاملی 

 1 –اوتاوا  یذهن یهامهارت
 رهیمتغ تك بودنطبیعی، یعامل لیتحل یاجرا از پیش 
 از و زر یل افزار نرم با استفاده از هاداده ةریمتغ چند و
 ةدهند نشان  ی. نتاشد یبررس ایمارد بیضر قیطر
داده در پژوهش حاضر بود  یعیطب عیتوز عدم
(41/4P<.) ۀبیشین برآورد روش کهبا توجه به این 

 توزیع عدم به نسبت( ا .ام) 0نمایی درست یا احتما 
 زیربرآورد به و است حساس هاداده طبیعی

 شاخص برآورد بیش و تطبیقی زشابر یهاشاخص
 یاجرا منظوربه ،جهینتدر، شودمی منجر دو خی
 ۀنیشیب مقاوم برآورد روش از، تأییدی یعامل لیتحل

 و ساتورا)استفاده شد  2ا (.)آر.ام بنتلر ساتورا احتما 
 (.2441 ،0ملز؛ 8809، 3بنتلر
با  ،(0)شکل  1او  ۀمرتب تأییدینتای  تحلیل عاملی  

احتما  یا درست  ۀبیشین مقاوم استفاده از روش برآورد
 گیرینشان داد که مد  اندازه، (آر.ام.ا نمایی )
 3-اوتاوا ذهنیى هامهارتسنجش  نامۀپرسش

ی مد  معنادار است. پارامترهااعداد و  ۀمناسب و کلی
 3در جدو   مد  اندازه گیری (تناسب)ی اهشاخص
  است.  مد  این که نشانگر مناسب بودن ،است آمده

 
 1 –اوتاوا  یذهن یهامهارتنامۀ اول پرسش ۀهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتب. شاخص1جدول 

 مقادیر مشاهده شده  های برازششاخص

 2x 43/2139 مجذور کای دو
 df 0400 آزادی ۀدرج

 P 440/4 داری اسطح معن
 x2 /df 19/2 آزادی ۀنسبت مجذور کای دو به درج

 TLI/NNFI 91/4 بونت -شاخص برازش تاکر لویس یا غیر هنجاری بنتلر
 CFI 91/4 شاخص برازش تطبیقی بنتلر
 IFI 91/4 شاخص برازندگی فزاینده

 RMSEA 40/4 ورد تقریبآمیانگین مجذور بر ۀشاخص ریش
 AGFI 78/4 یافتهتعدیلویی برازش شاخص نیک

 PGFI 70/4 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 
0  2  3  0   1 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. Maximum likelihood estimation  

2. Robust Maximum Liklihood (RML)  
3. Satorra& Bentler  

4. Mels  

5. First order  
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 1-اوتاوا هنیذ یهامهارت نامۀپرسش استاندارد تخمین اول ۀمرتب مدل .3 شکل

 ،شودمیمشاهده  3که در جدو  گونههمان 
، 94/4باالتر از  آی.ا .تی و آی .اف.سی یهاشاخص
باالتر از  آی.اف.جی.آی و پی.اف.جی.ای یهاشاخص

نشانگر که  است،  40/4برابر با  رمزیو شاخص  1/4
برازندگی ی هاشاخص قابل قبو  و معقو  بودن

 تقریباً و در نتیجه برازش مناسب و مطلو  و (تناسب)
  .استمد  اندازه گیری عالی 

بین متغیرهای  ارتباط یبررسی معنادار برای  
 (هاعامل( و متغیرهای مکنون )سااالت) شدهمشاهده

بر اساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت  توانمین

GS = هدف گزینی 

SC = اعتماد به نفس 
COM = تعهد 

SR = واکنش به استرس 

GS = هدف گزینی 
SC = اعتماد به نفس 

COM = تعهد 
SR = واکنش به استرس 

RE = آرام سازی 
FC = کنتر  ترس 
AC = نیروبخشی 

FO = تمرکز 
IM = تصویرسازی 
CP = طرح مسابقه 

MP = تمرین ذهنی 
RF = بازیافت تمرکز 

FS = پایه هایمهارت  

PSS = روان تنی هایمهارت  

CS = شناختی هایمهارت  
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تعیین معناداری  برای تیبلکه باید از شاخص ، دکر
 (.0388، این ضرایب مسیر استفاده کرد )هومن

بین  ۀدر مورد رابط تیپارامترها و شاخص  مشاهدة
که  دهدمینشان  ،ی مربوطهاسمقیابا خرده  سااالت
 است، بوده 91/0باالتر از  سااالت ۀدر هم تی رمقدا

و  سااالتدار بین امعن ۀکه حاکی از وجود رابط
متغیرهای  همۀ که ایگونهبه است؛ی مربوط هاعامل

ی هاعامل( قادر به پیشگویی سااالتشده )مشاهده
تر هر مقادیر تخمین پارام تردقیق. بررسی هستندخود 

که در  دهدمینشان  هاعاملمربوط به  سااالتیك از 
و مقدار  90/4)بار عاملی  0 ساا  ،عامل هدف گزینی

)بار عاملی  2 ساا  ،نفسه در اعتماد ب، (38/08تی 
 39 ساا  ،در عامل تعهد، (22/00و مقدار تی  72/4

در عامل ، (83/01و مقدار تی  00/0)بار عاملی 
و  01/0)بار عاملی  32  ساا ،واکنش به استرس

)بار  09 ساا  ،در عامل آرمیدگی، (74/00مقدار تی 
در عامل کنتر  ، (98/02و مقدار تی  83/4عاملی 
 ، (93/01و مقدار تی  30/0)بار عاملی  01 ساا  ،ترس

و  77/4)بار عاملی  1 ساا  ،در عامل نیروبخشی
)بار  01 ساا  ،در عامل تمرکز، (72/00مقدار تی 

در عامل تصویر ، (30/01و مقدار تی  48/0 عاملی
و مقدار تی  89/4)بار عاملی  21 ساا  ،سازی
)بار عاملی  00 ساا  ،در عامل طرح مسابقه، (17/01
 ،در عامل تمرین ذهنی، (04/03و مقدار تی  70/4

و در ، (40/01و مقدار تی  91/4)بار عاملی  03 ساا 
و  49/0ی )بار عامل 00 ساا  ،عامل بازیافت تمرکز

در  بینپیشمتغیرهای  ترینمهم (41/01مقدار تی 
 .ندهستی مربوط به خود هاعامل

 نامۀپرسشدوم  ۀمرتب تأییدیتحلیل عاملی 

 1 –اوتاوا  یذهن یهامهارت
عاملی  ساختار به منظور دستیابیدر ادامه و به 

 0دوم بۀمرت تأییدی از روش تحلیل عاملی، تردقیق

                                                                 
1. Second Order   

 روش یك به رسیدن شیوه این هدف شد.  استفاده

  فرض، ها مد  گونه این در .ستهادادهاز  دارتراعنم
 واریانس رد مکنون متغیرهای خود کهت اس آن بر

 .هستند باالتر مرتبه عامل چند یا یك از ناشی مشترک
ی هاعامل عامل، دومۀ مرتب یها، عاملعبارت دیگربه

 ۀمطالع یبرا روش ایناز  روند. می شماربه او  ۀمرتب
 وجود تأیید وه نامپرسش عاملی ساختار بودن مناسب

 مربوط های پژوهش یا سازنده یهای ادعای مالفه
 (.0388، )هومن شودمی استفاده

خرده مقیاس  02، ذکر شد پیشترکه طورهمان 
سه دسته از  3 -اوتاوا  یذهن یهامهارت نامۀپرسش
یل می و شناختی را تشک تنی، روانپایه هایمهارت
 ةروایی ساز تأییدبرای  ،بر این اساس و در ادامه .دهند

و به منظور  3-اوتاوا یذهن یهامهارت نامۀپرسش
او  با  ۀمرتب ةشد تأییدمقیاس خرده 02بررسی ارتباط 
، و شناختی تنی، روانپایه هایمهارتسه عامل )بعد( 

 .(2)شکل  شداجرا عاملی تاییدی مرتبه دوم تحلیل 
 نامۀپرسشاندازه گیری دوم ان داد که مد  نش نتای 
اعداد و  همۀمناسب و  3-اوتاوا یذهن یهامهارت
برازش ی هاشاخص .ی مد  معنادار استپارامترها

نشان داده شده  0در جدو  گیری مد  اندازه (تناسب)
 است.
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 1-ااوتاو یذهن یهامهارت نامۀپرسش تخمین استاندارد دوم ۀمدل مرتب .8شکل 

GS = هدف گزینی SC = اعتماد به نفس COM = تعهد  SR = واکنش به استرس RE = آرام سازی 

FC = کنتر  ترس AC = نیروبخشی FO = تمرکز  IM = تصویرسازی CP = طرح مسابقه 

MP = تمرین ذهنی RF = بازیافت تمرکز FS = های پایهمهارت  PSS = های روان تنیمهارت  CS = های شناختیمهارت  
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 1 -اوتاوا یذهن یهامهارت نامۀپرسشدوم  ۀمرتب تأییدیی برازش الگوی تحلیل عاملی هاشاخص .6جدول 
                                                               

 مقادیر مشاهده شده  های برازششاخص

 x2 07/3211                                مجذور کای دو        
 df 0411                                  آزادی ۀدرج

 P 440/4                                                داری اسطح معن 

 x2 /df 41/3         آزادی ۀنسبت مجذور کای دو به درج 
 IFI 92/4                 شاخص برازندگی فزاینده

 TLI/NNFI 92/4  بونت -جاری بنتلرلویس یا غیرهن -شاخص برازش تاکر
 CFI 92/4                                 شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 RMSEA 41/4  ورد تقریب     آشاخص ریشه میانگین مجذور بر
 AGFI 70/4                   یافتهتعدیلشاخص نیکویی برازش 

 PGFI 11/4    شاخص نیکویی برازش مقتصد
 

ی برازندگی هاشاخصمقادیر ، 0ابق نتای  جدو  مط 
 یهامهارت نامۀپرسشدوم  ۀمرتب گیریاندازهمد  
قابل قبو  و نشانگر  او  ۀهمانند مرتب 3–اوتاوا یذهن

و در  (تناسببرازندگی )ی هاشاخصبودن مناسب 
. است گیریاندازهمد  نتیجه برازش و مطلو  بودن 

بین خرده  ۀرابط در مورد تیهمچنین مقادیر شاخص 
 91/0خود همگی باالتر از  از با عوامل باالتر هامقیاس
 است؛دار بین آنهامعن ۀکه حاکی از وجود رابط است،
 بینیپیشنفس در ه خرده مقیاس اعتماد ب کهطوریبه

در خرده مقیاس نیروبخشی ، ی پایههامهارت
و خرده مقیاس تمرین  تنیروانی هامهارت بینیپیش

 ترینمهمی شناختی هامهارت بینیپیشر ذهنی د
ی مربوط به خود هاعاملدر  بینپیشمتغیرهای 

او  و  ۀنتای  تحلیل عاملی مرتب ،درمجموع. هستند
 نشان داد 3-اوتاوا یذهن یهامهارت نامۀپرسشدوم 
قابل قبو  و بسیار  ةاز روایی ساز هنامپرسشاین  که

 ردار است.ورزشکاران ایرانی برخو جامعۀخوبی در 

  )همسانی( درونی ثبات

نتای  ضریب  ،شودمیمشاهده  1که در جدو  گونههمان 
آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی خرده 

ارائه  3–اوتاوا یذهن یهامهارت نامۀپرسشی هامقیاس
شده است. همسانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ( کل 

د و همسانی آم دستبه 90/4 ساا  08با  هنامپرسش
در حد مطلو   هنامپرسشی هامقیاسدرونی سایر خرده 

با . شایان ذکر است که (<α 11/4) است و قابل قبو 
اینکه مالک رای  در بررسی قابل قبو  بودن  وجود

 74/4لفای کرونباخ مقدار آهمسانی درونی از طریق 
که از  ییهاعاملبرای  سنجیروانن ااما متخصص، است
را  14/4مالک برش  کمتر تشکیل شده اند گویه و چهار

 ،این بر (. بنا2440 ،0قابل قبو  می دانند )الونتا 
و خرده  3–اوتاوا یذهن یهامهارت نامۀپرسش
ی آن از ثبات )همسانی( درونی مطلو  و قابل هامقیاس

   قبولی برخوردار است.

 پایایی زمانی
ضرایب همبستگی  مقادیر ،1نتای  جدو  با مطابق  

-حاصل از  آزمون یهامقیاسدرون گروهی خرده 
 72/4از  ایهدامندر ، هفته فاصله دوآزمون مجدد با 

در خرده مقیاس  80/4در خرده مقیاس تصویرسازی تا 
خرده  همۀمتفاوت بود و مقادیر  به نفس اعتماد
که  ،بود( باالتر 71/4از مقدار قابل قبو  ) هامقیاس
ایایی زمانی یا قابلیت قابل قبو  بودن پ ةدهندنشان

سنجش  نامۀپرسش یهامقیاسخرده  2تکرارپذیری

                                                                 
1. Loewenthal    
2. Reproducibility    
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. همچنین مقدار است 3–اوتاوا یذهن یهامهارت
نیز با  هنامپرسشضریب همبستگی درون گروهی کل 

 ۀدر فاصل 79/4تا  70/4 دامنۀو  71/4میانگین 

پایایی زمانی کل  ةکنندتأیید 91/4اطمینان 
 .است هنامپرسش

 
پایایی زمانی ثبات درونی و ضریب همبستگی درون گروهی برای تعیین  ضریب آلفای کرونباخ و نتایج .6جدول 

 1 –اوتاوا  یذهن یهامهارت نامۀپرسش

 هاشاخص

 هامقیاسخرده 
 ضریب آلفا سؤاالتتعداد 

ضریب همبستگی درون 

 ICC  گروهی
 %36فاصله اطمینان 

 71/4-82/4 79/4 17/4 0 هدف گزینی

 83/4-88/4 80/4 11/4 0 نفسه اد باعتم

 78/4-80/4 80/4 70/4 0 تعهد

 72/4-77/4 70/4 11/4 0 واکنش به استرس

 72/4-71/4 73/4 11/4 0 آرمیدگی

 70/4-78/4 71/4 17/4 0 کنتر  ترس

 72/4-71/4 70/4 17/4 0 نیروبخشی

 71/4-79/4 77/4 18/4 0 تمرکز

 74/4-71/4 72/4 71/4 0 تصویر سازی

 70/4-77/4 71/4 17/4 0 طرح مسابقه

 73/4-78/4 71/4 19/4 0 تمرین ذهنی

 72/4-77/4 71/4 11/4 0 بازیافت تمرکز

 70/4-79/4 71/4 90/4 08 هنامپرسشکل 

 

به  ،، نقاط درصدی بازیکنان1در ادامه و در جدو   
تدوین هنجارهای مربوط،  برای و تفکیك جنسیت

نجار درصدی ترسیم شد. سپس براساس ه
( و بر 044، ... و 24، 04 هایآمده )در صدکدستهب

اساس مقیاس لیکرت، دسته بندی عملکرد بازیکنان 
های خیلی ضعیف، در هر خرده آزمون در طبقه

 ضعیف، متوسط، خو  و عالی صورت گرفت.
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 زن ران مرد ودر ورزشکا 8-اوتاوا ۀنامپرسشهای ذهنی . هنجار درصدی و طبقه بندی مهارت3جدول 

 Mean±SD مهارتهای ذهنی جنسیت

 نقاط درصدی و طبقه بازیکنان

 عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

37 87 17 67 67 37 77 27 37 377 

 هایمهارت
 پایه

 مرد

03/22 اعتماد به نفس ± 28/3  08 09 20 20 22 23 20 21 21 28 

 28 21 20 20 22 22 20 24 09 01 31/20±11/3 هدف گزینی

 28 21 20 23 22 24 09 08 01 00 47/24±14/0 تعهد

 زن

 28 21 21 20 23 20 20 24 09 08 17/20±03/3 اعتماد به نفس

 28 21 20 23 22 20 24 09 08 01 82/24±83/3 هدف گزینی

 28 21 23 23 22 20 24 08 07 01 09/24±91/3 تعهد

 هایمهارت
 تنیروان

 مرد

سترسواکنش به ا  39/0±91/01 00 03 01 01 07 08 09 20 23 28 

 28 20 22 22 24 09 08 07 01 01 33/09±13/3 آرمیدگی

 28 23 22 20 24 08 07 01 00 02 41/08±00/0 کنتر  ترس

 28 20 22 20 24 09 08 07 01 01 01/09±14/3 نیروبخشی

 زن

 21 24 08 07 01 00 03 00 04 9 00/00±03/0 واکنش به استرس

 27 20 22 22 20 24 09 08 07 01 01/09±07/3 آرمیدگی

 28 23 24 08 07 01 03 02 00 04 04/01±92/0 کنتر  ترس

 21 23 22 20 20 24 09 09 07 01 18/09±49/3 نیروبخشی

 مهارتهای
 شناختی

 مرد

 28 23 20 09 08 07 01 01 00 02 21/07±21/0 تمرکز

 28 22 24 08 07 01 01 01 00 02 10/01±42/0 بازیافت تمرکز

 28 21 23 22 20 24 09 07 01 01 90/09±92/3 تصویر سازی

 28 21 22 20 24 08 07 01 01 00 19/08±20/0 تمرین ذهنی

 28 21 23 20 24 24 09 08 07 01 18/09±13/3 طرح مسابقه

 زن

 28 20 09 07 01 01 03 02 00 04 41/01±37/0 تمرکز

 28 24 08 07 01 00 03 02 00 04 10/00±14/0 بازیافت تمرکز

 28 21 20 23 22 20 24 09 08 01 71/24±10/3 تصویرسازی

 27 20 23 22 20 24 24 09 08 01 40/24±03/3 تمرین ذهنی

 28 20 23 22 20 24 24 09 08 01 38/24±22/3 طرح مسابقه

 

 گیرینتیجه و بحث
 یهامهارتسنجش  نامۀپرسش ةزنتای  روایی سا 

با مطالعات بوش و  حاضر پژوهشدر  3 –اوتاوا  یذهن
( و برنیر 2400کراکیون و همکاران )، (2440سالمال )

بوش و  ۀ. در مطالعستراستاهم (2449و همکاران )
که به طراحی و بررسی روایی و  ،(2440سالمال )
ی هامهارتسنجش  نامۀپرسشسوم  نسخۀپایایی 
ی برازندگی هاشاخصمقادیر ، نداهاوتاوا پرداخت ذهنی
یب تبه تر آی.اف.سی و ای.ا .تی )تطبیقی( ایهمقایس
 پژوهشکه نسبت به مقادیر  ،بود 87/4و  88/4برابر 

( 91/4رانی )ای جامعۀحاضر در بین ورزشکاران 
 پژوهشآمده در دستبه. البته مقادیر است ترپایین

ی مذکور از نقاط برش اهشاخصبوش و سالمال برای 
 94/4که  ،هاشاخصپیشنهاد شده برای پذیرش این 

 است. ترپاییننیز  است،
ن مقادیر چنین توضیح ایه بوش و سالمال در توجی  

ی کشیدگی چند اکه مد  آنها دار ند که از آنجااهداد
، 01/100= 2ضریب ماردیاداری بود )امعن 0متغیری
440/4>P )های گویهی با تعداد مد  ها که عموماً در

                                                                 
1. Multivariate Kurtosis     
2. Mardia Coefficient      
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در نتیجه مقادیر مرزی و نزدیك ، شودمیمشاهده  باال
 ه سببب ، آنها پژوهشدر  آمدهدستبهبه مالک برش 

کشیدگی چند متغیره  دلیل، بهبرازش مد  0زیربرآورد
حاضر این مشکل با  پژوهشکه در حالیدر .است

 ساتورا احتما  ۀبیشین استفاده از روش برآورد مقاوم
ی هاشاخصرخ نداد و به زیربرآورد  (ا .ام.آر) تلربن

 ( 2440. همچنین بوش و سالمال )دشنمنجر برازش 
تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم را بر روی سه مولفه 

، پایه شناختیروانی هامهارتیعنی ، کلی تر
اجرا  ، ی شناختیهامهارتو  تنیروانی هامهارت
 ،او  آنها ۀمد  مرتب . نتای  این مد  نیز همانندکردند

ی برازندگی هاشاخصبرازش مرزی  ةنشان دهند
، ( بود87/4برابر با  سی اف آی و تی ا  آیتطبیقی )

میانگین مجذور خطای  ۀاما مقادیر شاخص ریش
دوم  ۀ( در مد  مرتب41/4رمزی = برآورد تقریب )

مطلو  و قابل قبو  بود. مقادیر این بخش از 
یز در مقایسه با مقادیر حاضر ن پژوهشی هایافته

، بوش و سالمال ۀدوم مطالع ۀی مد  مرتبهاشاخص
برازش مطلو   ةکه نشان دهند استمقادیر باالتری 
 ۀعاملی مرتبسهاو  و  ۀعاملی مرتب 02ساختار عاملی 

مد  تحلیلی  ،. بدین ترتیباستفارسی  نسخۀدوم 
ی هامهارتسنجش  نامۀپرسشاو  و دوم  ۀمرتب

 جامعۀدر بین ورزشکاران هر دو  3-ذهنی اوتاوا
 است. شده تأییدحمایت و  انگلیسی و فارسی زبان

که به  ،نیز( 2400)نتای  مطالعه کراکیون و همکاران  
 نامۀپرسشرومانیایی  نسخۀبررسی روایی و پایایی 

با استفاده از  3-ی ذهنی اوتاواهامهارتسنجش 
زن  در بین ورزشکاران مرد و تأییدیتحلیل عاملی 

با نتای  ، ه بودندنفر( پرداخت 200نخبه و غیرنخبه )
در ، پژوهش. در این ستراستاهمحاضر نیز  پژوهش
 و آی.اف.سیی هاشاخصاو  مقادیر  بۀمد  مرت

و  87/4و  90/4یب برابر تتربهرمزی  و  آی.ا تی.

                                                                 
1. Underestimate      

مقادیر حاضر  پژوهشکه در مقایسه با  هستند، 41/4
کراکیون و  پژوهشدوم  ۀمد  مرتب .دهستنی ترپایین

 حاضر پژوهش( نیز در مقایسه با 2400همکاران )
 نسخۀمد   ،مشابهی دارد. در نتیجه کامالًشرایط 
تفاوت بسیار اندک در  رغمبه ،حاضر( پژوهشفارسی )

شباهت بسیار زیادی با مد  ، یك شاخص برازندگی
ی هامهارتسنجش  نامۀپرسشرومانیایی  نسخۀ

از کفایت برازش  د و هر دو مد دار 3–ذهنی اوتاوا
 کلی مطلوبی برخوردارند.

 نامۀپرسش ةمهم دیگر در مورد روایی ساز ۀمسئل
و  بینیپیشقدرت  3–ی ذهنی اوتاواهاارتمهسنجش 

ی مربوط هاعاملبارة ( درهاگویه) سااالتداری امعن
)بار  هاگویه. مقادیر تخمین پارامتر استآنهبه خود 

تحلیل  تیده( و نتای  آزمون عاملی استاندارد نش
( نشان 3-0)جدو   هنامپرسشاو   ۀعاملی مرتب

 در وی مربوط هاعاملو  سااالتدار اارتباط معن ةدهند
 .(>440/4P) بود همگرا روایی تأیید نتیجه
( در هاگویه) سااالت تأییدموجب  آمدهدستبه  نتای

ی ذهنی هامهارتسنجش  نامۀپرسشساختار نظری 
بار  ةمقادیر استاندارد شد، . همچنیندش 3–اوتاوا

تحلیل عاملی  تیزمون آ( و نتای  0عاملی )شکل 
ی هاعاملدار امعن یبینپیش بیانگردوم  نیز  ۀمرتب

او  در ارتباط با سه عامل باالتر  ۀ)خرده مقیاس( مرتب
و  تنی، روانی پایههامهارتیعنی عوامل  ،دوم ۀمرتب

ه ده مقیاس اعتماد بخر کهطوریبه؛ بود ،شناختی
مقیاس خرده، ی پایههامهارتنفس در پیش بینی 

و خرده  تنیروانی هامهارتنیروبخشی در پیش بینی 
ی هامهارتبینی مقیاس تمرین ذهنی در پیش

ی هاعاملدر  بینپیشمتغیرهای  ترینمهمشناختی 
 .هستندمربوط به خود 

 پژوهشدر  هاگویهبار عاملی  ةمقادیر استاندارد شد 
 83/4تا  07/4از  ایهدامندر  (2440بوش و سالمال )

 ةمقادیر استاندارد شد دامنۀکه در مقایسه با  ،متغیر بود
از  ایهدامنحاضر )در  پژوهش در هاگویهبار عاملی 
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. این هستندبزرگتری  نسبتاًمقادیر ، (72/4تا  31/4
اصلی  نسخۀدر  سااالتاین است که  بیانگرتفاوت 
)بوش  3–ی ذهنی اوتاواهامهارتسنجش  ۀنامپرسش

فارسی  نسخۀدر مقایسه با  ،(2440، و سالمال
ارتباط  و دارترااز  پیشگویی معن، حاضر( پژوهش)

برخوردارند.  خود به ی مربوطهاعاملبا  یبیشتر
فارسی  نسخۀدو  در هر تیهرچند مقادیر بار عاملی و 

ی انگلیسی )بوش و هانسخۀحاضر( و  پژوهش)
که  هستند یقابل قبولعالی و مقادیر  (2440، مالسال
عاملی در  02ی و ساال 02ساختار نظری مد   تأییدبه 

 شده است. منجر پژوهشهر دو
ی فرهنگی هاتفاوت( بر 2448) 0شینك و هنراهان 

ی مادری مختلف در درک و هازبانافراد از جوامع و 
د. انکرده تأکید شناختیروانهای تفسیر متفاوت سازه

اختالفات اندک مشاهده شده را در ، در نتیجه
ی برازندگی مد  ها و به عبارت بهتر روایی هاشاخص

ی هامهارتسنجش  نامۀپرسشفارسی  نسخۀ ةساز
دیگر )بوش و  هایزبانهای نسخۀبا   3–ذهنی اوتاوا

 توانمی ،(2400، کراکیون و هکاران ؛2440 ،سالمال
گان فارسی س  دهندسیر و ادراکات متفاوت پابه تفا

( هاگویهاز عبارات ) زبان غیرفارسیزبان و 
 ی ذهنی نسبت داد.هامهارت

سنجش  نامۀپرسشنتای  حاصل از همسانی درونی  
لفای آبا استفاده از ضریب  ،3–ی ذهنی اوتاواهامهارت
و در سایر  80/4برابر با  هنامپرسشدر کل ، کرونباخ
واکنش به استرس در عامل  11/4از  هامقیاسخرده 
 ،( متغیر بود1در عامل تصویرسازی )جدو   71/4تا 

( α >11/4که تمامی مقادیر از مقدار قابل قبو  )
مطلو  بودن همسانی )ثبات(  ةدهندنشانو باالتر 

 بود.  هنامپرسشدرونی عوامل 
 پژوهشن بخش از ای در هآمددستبهنتای   ۀمقایس

بوش و  پژوهش اخلفای کرونبآحاضر با نتای  ضرایب 

                                                                 
1. Schinke & Hanrahan  

ست. در هاتفاوتبرخی  ة( نشان دهند2440سالمال )
لفای آضرایب ، (2440و سالمال )بوش  پژوهش

در عامل کنتر   18/4از  ایهدامنکرونباخ عوامل در 
که  ،سازی متغیر بود ردر عامل تصوی 88/4ترس تا 

مقادیر در تمامی عوامل ، حاضر پژوهشنسبت به 
که  ،اکیون و همکاران همکر پژوهشاست. در  یشترب

مقادیر ، در بین ورزشکاران رومانیایی انجام گرفت
در کنتر  ترس تا  72/4از  ایدامنهآلفای کرونباخ در 

بوش  پژوهش مانندکه  ،بود غیرمتی در آرام ساز 83/4
حاضر مقادیر  پژوهش( نسبت به 2440و سالمال )

 نسخۀ رسدمینظر به ،نتیجه. دردهستن یشتریب
ی ذهنی هامهارت نامۀپرسشسی و رومانیایی انگلی
از ثبات )همسانی(  فارسی نسخۀدر مقایسه با  3-اوتاوا

 درونی بهتری برخوردار باشند. 
همانند بخش روایی  ،هان اختالفایه اما در توجی

و  سیرهاچنین اظهار کرد که تف توان، میسازه
فارسی زبان از این  دهندگانمتفاوت پاس   هایادراک

و  است اندک شده هاین اختالفای هبارات منجر بع
از  مد  فارسی همانند دو مد  انگلیسی و رومانیایی

 ( برخوردار است.α >11/4ثبات درونی قابل قبو  )
نتای  پایایی زمانی یا قابلیت تکرارپذیری خرده  

ی ذهنی هامهارتسنجش  نامۀپرسشی هامقیاس
تگی درون با استفاده از ضریب همبس، 3-اوتاوا
هفته  دوآزمون مجدد با -حاصل از آزمون ایهطبق

و  71/4برابر با  هنامپرسشدر کل ، (1فاصله  )جدو 
مقیاس در خرده 72/4از  ایهدامندر  هاعاملدر 

 به نفس در خرده مقیاس اعتماد 80/4تصویرسازی تا 
که با توجه به مقدار قابل قبو  ضریب  ،متفاوت بود

پایایی ، و باالتر( 71/4) ایههمبستگی درون طبق
 در هامقیاسزمانی یا قابلیت تکرارپذیری خرده 

د. شومی تأیید 3-ی ذهنی  اوتاواهامهارت نامۀپرسش
( مقادیر ضریب 2440بوش و سالمال ) ۀدر مطالع

در خرده  78/4از  ایهدامنهمبستگی درون گروهی در 
در خرده مقیاس  90/4مقیاس اعتماد به نفس تا 
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تمامی مقادیر نسبت به ، که بود غیرمتر سازی تصوی
نکه ای ه. در نتیجه و با توجه بندباالتر حاضر پژوهش

نتای  مشابهی در بخش قبلی پایایی یعنی همسانی 
بوش  پژوهشحاضر و  پژوهشبین  ۀدرونی در مقایس

 نسخۀکه مد   رسدمیبه نظر ، و سالمال مشاهده شد
سبت به مد  ی ذهنی نهامهارتاصلی )انگلیسی( 

از پایایی بهتری برخوردار باشد. اگرچه  فارسی نسخۀ
لفای آهمسانی درونی )ضریب  هنسخدر هر دو 

کرونباخ( و پایایی زمانی )ضرایب همبستگی درون 
 دارند. یگروهی( مقادیر قابل قبو  و مطلوب

حاضر  پژوهشآمده در دستبهکلی نتای   طوربه  
او   ۀمرتب تأییدیملی که نتای  تحلیل عا ندنشان داد
ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون ، و دوم
سنجش  نامۀپرسشفارسی  نسخۀ ایهطبق

 02عاملی  02از ساختار  3-ی ذهنی اوتاواهامهارت
همسانی درونی  ،عاملیو روایی کنندمیی حمایت ساال

 ،. در نتیجهکنندمی تأییدرا  هنامپرسشو پایایی زمانی 
سنجش  نامۀپرسشفارسی  خۀنساز توان می

 برایبه عنوان ابزاری   3-ی ذهنی  اوتاواهامهارت
ی ذهنی هامهارتمطالعه و ارزیابی خصوصیات 

به  ،. همچنین این ابزاربرد ورزشکاران ایرانی بهره
بستر  ،شناختینهمراه سایر ابزارهای سنجش روا

ی هافعالیت درشناسان ورزشی مناسبی را برای روان
منظور بهبود عملکرد به، و کاربردی بیشتر پژوهشی

ورزشکارن ایرانی از طریق شناسایی نقاط ضعف و 
فراهم ، )ذهنی( مناسب شناختیروانطراحی تمرینات 

 .دکنمی
نهایت هنجارهای ارائه شده در این پژوهش در 

ورزشکاران کشور را در سطوح مختلف مهارتی قادر 
هر عامل با این نتای  خود در  ۀمی سازد که با مقایس

هنجارها، به تفسیر نتای  خام خود در وضعیت فعلی 
به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و  بپردازند و

مربیان را قادر می سازد تا با طراحی تمرینات متناسب 
های ذهنی و اختصاصی برای هر فرد، قابلیت

. عالوه بر این، را توسعه دهندورزشکاران خود 
ه یك ابزار انگیزشی مناسب برای هنجارها می توانند ب

تشویق هر چه بیشتر ورزشکاران برای انجام تمرینات 
تر در جهت رسیدن به سطوح عالی بیشتر و سخت

. همچنین با آگاهی از وضعیت فعلی خود دشونتبدیل 
توانند حاضر، می پژوهشبر اساس نتای  هنجارهای 

 میزان تأثیر گذاری تمرینات و پیشرفت خود را در هر
ارزیابی  آیندههای عامل ذهنی در سا  02یك از 

 .کنند
اگرچه روایی عاملی  که در پایان شایان ذکر است 

 ةترین و بهترین روش در بررسی روایی سازقوی
، کالین ؛2441، براون) است شناختیروانی هامقیاس
)تشخیصی(  یبررسی روایی همگرا و واگرا اما، (2441
با استفاده از  شناختیروان یهامقیاسو  هاهنامپرسش
نظر ضروری به و ابزارهای معتبر نیز هامقیاسسایر 
 . رسدمی
حاضر در عدم بررسی  پژوهش هایمحدودیت از ییک

سنجش  نامۀپرسشاین دو روش این بود که 
 شناختیروانعامل  02از  3-اوتاواذهنی  هایمهارت

که بعضا برای سنجش هر کدام از  ،تشکیل شده است
شناسی یا ابزار اختصاصی در روان هنامپرسشنها یك آ

ورزش طراحی شده است. در نتیجه محدودیت گزارش 
به ما امکان بررسی همزمان  نتای  در یك پژوهش
 ،نتیجه. دردادنمیرا )افتراقی( روایی همگرا و واگرا 

ن دو روش ایه جداگان ایهدر مطالع شودمیپیشنهاد 
 . شوندبررسی نیز 
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