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 مقدمه
گیریم بر شیوة ادراک و تفکر همه روزه تصمیم می

 نفوذ کنیم. نوع لباسی که برای پوشیدن دیگران از خود،
ی تفریحی که به هایکارها و فعالیت کنیم؛انتخاب می

تواند بر یمکردن پردازیم و شیوة صحبتها میآن
ادراک دیگران از ما تأثیرگذار باشد؛ برای مثال، 

حین تمرین متوجه کنیم و درکه تمرین میهنگامی
تالش  احتماالً ،ستا گر ماشویم فردی نظارهمی
تری را بلند کنیم؛ هنگام کنیم وزنۀ سنگینمی

م مسافت توانیسواری با یک دوست میدوچرخه
سواری چرخهی دوهایتنکه بهبیشتری را نسبت به زمانی

کنیم حین تمرین بدنی سعی میکنیم، طی کنیم؛ درمی
رجسته و زیباتر نشان دهد، لباسی بپوشیم که اندام ما را ب

کنیم خود را فرد توانمندی گیریم و سعی میژست می
معرض دید دیگران قرار د را درنشان دهیم و بیشتر خو

است که همیشه  اما توجه به این نکته مهم دهیم؛می
یا حتی دلیل  شویمگاهانه درگیر نمیآاین رفتارها  در

 دانیم؛عداد زیادی از این اعمال و رفتارها را نمیانجام ت
نجام مقابل دیگران اکه بیشتر رفتارها و اعمالی که دربل

 هایقالب محرکتوانند درکنیم، میدهیم و بیان میمی
و  ، لیندوال2د )مارتین گینیسنتفسیر شو 1گریارائهخود
عبارت است از گری ارائه(. خود2012 ،وسیساپراپ

آن افراد تالش  وسیلۀکه بهای رفتاری هایبرونداد
نظارت  دیگران از خود، هایفکر و برداشتکنند بر تمی

 (. 2015 ،3و کنترل داشته باشند )چینگ و سییون
ای که تواند بر شیوه، فرد میگریارائهطبق نظریۀ خود

کند )چینگ و دیگران رفتار و رابطه برقرار می او با

                                                           
1. Self-Presentation 

2. Martin Ginis 

3. Chiang & Suen 

4. Leary 

5. Conroy & Motl 

6. Gammage 

7. Crawford & Eklund 

زندگی روش تواند بر و حتی می (2015، سییون
ثیر عاطفی فرد نیز تأ هایاجتماعی، استخدام و مشارکت

(. 2003، 5کانری و موتل ؛2199، 4داشته باشد )لری
ایش مثبت و جذابی از خود به دیگران نم افراد چهرة

دهند. را افزایش شاندهند تا مطلوبیت اجتماعیمی
قبول، تحسین و مورد چنین رفتاری توسط فرد انگیزة
شدن و حفظ تعادل بین خود واقع تصدیق دیگرانمورد

 ،و همکاران 6اجتماعی و خود مطلوب است )گاماج
گری ارائه خوداحتماالًکه  پژوهشگران معتقدند (.2004

 )لری،دارد ورزشی  هاینقش مهمی در خلق رفتار
برای  (؛1994 ،، تکیویجین و کراکسبرگریلر ؛1992

تواند بر انگیزة شخصی فرد گری میارائهمثال، خود
(، نوع 1994 ،7کردن )کراوفورد و اکلندبرای تمرین

کند ی که فرد برای اجرا انتخاب میهایفعالیت و ورزش
(، سطح و مقدار تالش 1988، 8)ساداال، لیندر و جنکینز

 ،گینسو ، فلیچر کورتین 9فرد برای تمرین )بوچر
انتخاب محل ( و 2009، 10برانت و سابیستون ؛ 1988

 ؛1992، 11ثیرگذار باشد )اسپینکبازی تأتمرین و هم
گری ارائههمچنین، خود (.2013 ،و همکاران 12سیبایر

تواند انتخاب نوع پاسخ مؤثر فرد در تمرین را می
 هایکه یکی از انگیزهازآنجاییثیر قرار دهد. تأتحت

دیگران  اجتماعی ورزش تمایل به اثرگذاری مطلوب بر
کار ودهند با افراد جذاب سراست، اغلب مردم ترجیح می

و  ، گراو13داشته باشند و جذاب جلوه کنند )پراپاوسیس
(. 2011؛ صالحی و رحمانی، 2004 ،اکالند

 هایبرداشتکنند مدام تالش می ،دلیلهمینبه
شناسان مدیریت کنند. روان خوبیدیگران از خود را به

ورزش نیز این پدیده را مدیریت برداشت یا  حیطۀدر 

8. Sadalla, Linder & Jenkins 

9. Boutcher 

10. Brunet & Sabiston 

11. Spink 

12. Sebire 

13. Prapavessis 
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گامیج  ؛1992، )لریاند گری در ورزش نامیدهارائهودخ
که  کنندپیشنهاد می این مطالعات(. 2004 ،و همکاران

شناسان رای کمک به روانگری در ورزش بارائهخود
متغیری مهم  ورزشی برای درک رفتار تمرینی فرد

، بسیاری از افراد نگران دیگرازسوی شود.محسوب می
ورزشی  هایاین هستند که دیگران درخالل تمرین

این نگرانی  کنند.ها را چگونه ارزیابی میر بدنی آنظاه
اینکه شود و ها میی که فرد درگیر آنهایعالیتبر نوع ف

از یزان لذتی که کند و مکجا و با چه کسانی ورزش می
 ،رحمانیگذارد )صالحی و برد، اثر میفعالیت ورزشی می

2010.) 
ازجمله  یابی هر متغیر در رفتار ورزشیبررسی و ارز برای

متغیر ازنظر ن گری، الزم است برای ایخودارائه
یه شود تا با استفاده از سنجی ابزاری روا و پایا تهروان

 هایگری فرد در محیطارائهآن ابزار بتوان میزان خود
این ابزارها  امروز تعدادی ازتمرینی را ارزیابی کرد. تابه

گری را ارائهاند تا مفاهیم عمومی خودطراحی شده
 نامۀ ترس از ارزیابی منفی وپرسش مانندارزیابی کنند؛ 

 از این ابزارها کداماما هیچ مقیاس عمومی خودآگاهی(؛
طور ویژه را که بهگری ارائهخود هایرفتارها و محرک
کنند. ارزیابی نمی ، تمرین باشند هایمربوط به محیط

( 2000) هالو ، موتل 1کونری برای پرکردن این خأل،
را طراحی کردند.  2گری در تمرینارائهخود نامۀپرسش
گری در تمرین برپایۀ مدل خودارائه ۀنامپرسشابتدا 

( 9901) 3و لری توسط کوالسکی دوعاملی پیشنهادشده
 طراحی شد.

 ( بیان کردند که2000ی و همکاران )رکون
و اثر  4یاثر انگیزش گری دارای دو مؤلفۀخودارائه

یک  ی)شکل ظاهری( است. اثر انگیزش 5ساختاری
بر دیدگاه  گیرد تاکار میعامل شناختی است که فرد به

این  ،براینبنا بگذارد؛ثیر دیگران نسبت به خود تأ

                                                           
1. Conroy 

2. Self-Presentation in Exercise 

Questionnaire (SPEQ) 

دادن نمایششود شما برای می انگیزش است که باعث
ویژه و متنوعی استفاده  هایخود به دیگران از روش

ت ورزشی، ممکن اس ال، در یک زمینۀبرای مث کنید؛
دیگران  ای بربرای برخی افراد مهم باشد که تأثیر ویژه

خاص خود جلب  هایداشته باشند و سعی کنند با رفتار
له ر به این مسئکه شاید افراد دیگتوجه کنند؛ درحالی

ها دارند، اهمیتی که دیگران چه ادراک و تصوری از آن
یعنی اثر ساختاری،  گری؛ائهارندهند. مؤلفۀ دوم خود

دلخواه این مدل است و مستلزم ایجاد اثر رفتاری  جزء
 (؛1990 ،)لری و کولسکی و مطلوب در دیگران است

تر ها سریعل، افراد ممکن است جلوی غریبهبرای مثا
جلوی دیگران جدول تمرینی فشرده و سنگین  بدوند یا 

ممکن است لباس خود را برای دوستان شرح دهند یا 
 ها درطریق انجام این فعالیتشند تا ازتمرین بپو ویژة

دیگران حس اینکه ورزشکار هستند، ایجاد کنند. 
ها تارگونه رفطریق انتخاب ایناثرهایی که فرد از

عنوان دیگران داشته باشد، به هایتواند بر برداشتمی
 گری مطرحارائهشناسی خوداثر ساختاری متغیر روان

ان بیان کرد که اثر انگیزشی تومی ،دیگرعبارتاست. به
واهد خکه یک فرد میاست ای درجه»دهندة نشان

دیگران را به این باور و درک که او ورزشکار است 
ماعی ورزش عناصر اجتبر »ثر ساختاری و ا «برساند

دیگران از فرد برای نمایش خود برای نفوذ در برداشت 

 معاشرت با کند )مثالً کید میتأ «عنوان ورزشکاربه
دادن توانایی صورت متداول، نشانورزشکاران به

صورت عمومی، تظاهراتی آشکار از ورزشی به
پوشیدن( فیزیکی و مانند یک ورزشکار لباس هایتالش
 (.2003 موتل،ی و )کونر

گری ارائهخود نامۀپرسش( 2000) کونری و همکاران 
انگیزش و اثر  هایلفهگیری مؤدر تمرین را برای اندازه

ال سؤ 107اثر ساختار طراحی کردند. در مطالعۀ اول، 

3. Kowalski, & Leary 

4. Impression Motivation  

5. Impression Construction 
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و اثر ساختار توسط کارشناسان  برای ارزیابی اثر انگیزش
نظر گرفته شناسی اجتماعی درتمرین و روان درزمینۀ

جدید  هایکردن آیتماز حذف، اصالح و اضافهشد. پس 
ارشناسان دریافت اساس بازخوردی که از دیگر کبر

گری در ارائهخودنامۀ پرسش، اولین نسخه از کردند
اثر انگیزشی و اثر  آیتم در دو مؤلفۀ 125، شامل تمرین

شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای  ساختاری ایجاد
 20که  ورزشکار نشان داد 208روایی سازه روی تعیین 

بینی سؤال اثر ساختاری را پیش 21ال اثر انگیزشی و سؤ
( 2000کونری و همکاران ) کنند. در مطالعۀ دوم کهمی

که ییدی نشان داد انجام دادند، نتایج تحلیل عاملی تأ
سؤال، هفت سؤال اثر انگیزشی و هفت  41از مجموع 

ها در تأیید کردند و تعداد سؤال سؤال اثر ساختاری را
یج تحلیل عاملی ال کاهش یافت. نتاسؤ 14این مدل به 

بودن مدل آیتمی، مناسب 14عاملی تأییدی در مدل دو
  .را تأیید کرد

( در پژوهشی دیگر به بررسی 2003کونری و موتل )
تمرین در  در گریارائهخودنامۀ پرسشروایی 

که ورزشکاران سوئدی پرداختند. نتایج نشان داد 
در دو متغیر اثر انگیزشی و نامه پرسشاین  هایسؤال

. این ی دارای بار عاملی مطلوب هستنداثر ساختار
را با استفاده از  حاضر نامۀپرسشپژوهشگران روایی 

قبول گزارش کردند و نشان تحلیل عاملی تأییدی مورد
گری در تمرین برای ارائهخود نامۀپرسشدادند که 

 . مرد دارای روایی افتراقی است ورزشکاران زن و
( در پژوهشی به بررسی و 2004و همکاران ) گمیج

 ۀنامپرسشبازآزمایی مجدد ساختار عاملی 
گری در تمرین در کانادا پرداختند. در این ارائهخود

که گری در تمرین ارائهاصلی خود ۀنامپرسشاز  ،مطالعه
کونری و  2000سؤال است و در سال  14شامل 

، اول همکاران طراحی کردند، استفاده شد. در مطالعۀ
مربوط به بیش  هایییدی از پاسخنتایج تحلیل عاملی تأ

آیتمی  14کردن مدل کننده برای تأییدتمرین 500از 
 ۀمتشکل از دو عامل اثر انگیزشی و اثر ساختاری )مطالع

( 2000و همکاران )ی رنکواول( که  ۀمرحل -اول
 مرحلۀ -پیشنهاد داده بودند، تأیید نشد. در مطالعۀ اول

آیتم را به هشت  14نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  ،دوم
داد و نتایج روایی اکتشافی  عاملی کاهشآیتم دو

 آیتمی در مطالعۀ 14را نسبت به مدل تری قبولقابل
روایی این مدل در  د. بررسیاول ارائه دا مرحلۀ -اول

این مدل که مستقل نشان داد  مطالعۀ دوم در دو نمونۀ
 از برازش مطلوبی برخوردار است. ،شدهدهیسازمانازنو

ای دو عامل اثر انگیزش و اثر دارنامه پرسشاین 
ال بود. سؤ )ظاهر فیزیکی( درقالب هشتساختاری 

هشی به بررسی ( در پژو2009لیندوال و همکاران )
گری ارائهخود نامۀپرسشسوئدی  پایایی نسخۀ روایی و

که تحلیل عاملی در تمرین پرداختند. نتایج نشان داد 
ای کرونباخ دوم، ضرایب آلفمرتبۀ اول و تأییدی مرتبۀ 

نامۀ نسخۀ سوئدی پرسش ایهطبق و همبستگی درون
سؤالی 14 عاملی، از ساختار دوگری در تمرینارائهخود

روایی عاملی و  کنند ومینامۀ اصلی حمایت پرسش
هش لیندوال و د. در پژونکنپایایی آن را تأیید می

دارای نامه پرسشله که این همکاران درزمینۀ این مسئ
ینان و روایی سنجی در قابلیت اطمانضعف رونقاط

، بحث شده ارزی فرهنگی استمحتوا از دیدگاه هم
ضریب همبستگی برای روایی همگرا  ،است. همچنین

گری در تمرین با استفاده ارائهخود نامۀپرسشتراقی و اف
رزشی و اضطراب بدنی اجتماعی هویت و نامۀپرسشاز 

 یید گزارش شد. موردتأ
ی که هنگام استفاده از هایتعبیرری از سوءبرای پیشگی

 شناختی در جوامع مختلف رویروان هاینامهپرسش
 روشن باشد؛ها کامالً د، باید روایی و پایایی آنندهمی
داشتن دانش کافی دربارة مفاهیم آماری و درک  ،زیرا

شناسی بر روان هایمفهوم روایی و پایایی ابزار
 ی بسیار ضروری استایهگیری دربارة نتایج نتصمیم

(؛ بنابراین، 2014 ،متشرعیو  ، رضایی)زیدآبادی
 هایارکه اساس انجام پژوهش استفاده از ابزییآنجااز

و توضیح و تفسیر نتایج  روا و پایا استگیری اندازه
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استفاده بستگی به روایی ابزار موردزیادی تاحدپژوهش 
اطمینان داشته نامه پرسشدارد، پژوهشگر باید از روایی 

 هاینامهپرسشترین بخش در تعیین روایی باشد. مهم
تعیین روایی سازة  ،دارای زمینۀ فرهنگی متفاوت

عاملی تأییدی بهترین روش حلیل است و تنامه پرسش
، 1)کالین استنامه پرسش برای تعیین روایی سازة

ها بررسی هشپژو اغلب دراما  (.2006، 2؛ براون2005
و  شودنادیده گرفته میها نامهپرسشروایی سازة 

با  اًصرفمهم و امر گرفتن این پژوهشگران بدون درنظر
ز آن ا ،نامهپرسشتعیین پایایی و روایی محتوایی یک 

زمانی،  ؛2001کنند )بوش و سالمال، میاستفاده ابزار 
طورکه اشاره شد، (. همان2013، متشرعیزیدآبادی و 

 نامۀپرسشامروز پژوهشگران در کشور به معرفی بهتا
عیین روایی و پایایی آن گری در تمرین و تارائهخود

س ابزار فرهنگی حسا پذیریانطباقاند. اهمیت نپرداخته
هنگام بهفرهنگی یا هنگام انجام پژوهش بینبه و معتبر

مختلف در ورزش و  هایبررسی یک سازه در فرهنگ
طور ، بهشناسی ورزشروان مرتبط با حوزة هایپژوهش
مثال، دودا و عنواننشان داده شده است )به برجسته
که طور(. همان1998، 4اشیهای ودودا ؛ 9901، 3آلیسون
بر این امر اید ب» ( اظهار کردند،1998)اشی های دودا و

وابسته به فرهنگ، هنجار،  اذعان داشته باشیم که ارزش
ن باشد که آیا سازة ثیر ایتاًها ممکن است تحتو نگرش

 اقشاری معانی یکسانی در سراسر ااستفاده دارمورد
دیگر  پژوهشگران«. یا خیر؟ مختلف فرهنگی است

( نیز بیان کردند 2004و لیندوال )( 1991) 5مانند باند
فرهنگی در  هایتفاوت که مطالعات بیشتری درزمینۀ

طراحی خواستار گری ضروری است و ارائهخود
ند. اهشدفرهنگ هر جامعه   ی متناسب باهایابزار

و  هاتعیین پایایی یکی دیگر از ملزوم براین،افزون
عی با نوسنجی است که بهمهم روان هایفرضپیش

                                                           
1. Kline 

2. Brown 

3. Duda&Allison 

مختلف  هایها در شرایط و زمانتکرارپذیربودن پاسخ
است که با تغییر جامعه بار دیگر  ولی الزم ؛ارتباط دارد

ها آزمون شوند نامهپرسشپایایی زمانی و ثبات درونی 
(؛ 2013و همکاران،  زیدآبادی؛ 2001 ،موسوی)واعظ
آماری  هایمشخصه دنکر، با مشخصروازاین

 هایویژگیمعتبر با سنجش  هایابزارداشتن  ذکرشده،
داخل برای ورزشکاران استفاده شناختی قابلروان

نتیجه، پژوهش حاضر در پذیر خواهد بود؛کشور، امکان
سنجی )روایی سازه و روان هایبا هدف بررسی ویژگی

گری در نامۀ خودارائهایایی( نسخۀ فارسی پرسشپ
این سؤال است تمرین انجام شده است و درپی پاسخ به 

بین شده دررنامۀ ذکآیا ترجمۀ نسخۀ فارسی پرسشکه 
ورزشکاران ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار 

 است یا خیر؟
 

 پژوهش شناسیروش
است که به  یابیزمینهنوع و ازتوصیفی  ،پژوهش حاضر

 هابررسی ساختار عاملی به روش تحلیل عامل
  پردازد.می

 کنندگانشرکت
ورزشکاران مرد و زن جامعۀ آماری پژوهش حاضر 

خبره، ماهر و در سه سطح سطوح مختلف رقابتی 
تیمی و شش انفرادی( رشتۀ ورزشی )چهار  10مبتدی از 

که  ند. با توجه به تعریف بازیکن خبرهشهر تهران بود
ملی  هایبازیکن برتر کشور یا اعضای تیم 10شامل 
 الن، جوانان وسنی مختلف )بزرگسا هایدر رده

لیگ برتر یک کشور  هایباشگاه هاینوجوانان( یا تیم
گساالن و جوانان و تمامی ربازیکنان تیم ملی بز است،

 هایبقات لیگ برتر در رشتۀبازیکنان حاضر در مسا
حال، ، بازیکن خبره محسوب شدند. درعینشدهتعیین

4. Hayashi 

5. Bond 
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ورزشکارانی که در لیگ دستۀ یک و لیگ دستۀ دو 
ملی را  هایاند، ولی سابقۀ حضور در تیماشتهشرکت د

شناخته شدند. بازیکن اد ماهر عنوان افراند، بهنداشته
مدت که حداقل بهشود به افرادی گفته می نیزمبتدی 

ورزشی  هایسه ماه و حداکثر یک سال در یکی از رشتۀ
د باششده تجربه کسب کرده رتیمی یا انفرادی ذک
 ،زیدآبادی و همکاران ؛2013، )زمانی و همکاران

واقعی از حجم دقیق و  یاطالعدلیل بی(. به2014
حسب نوع هدف پژوهش جامعه، تعیین حجم نمونه بر

نیاز در مطالعات اینکه نمونۀ موردد. با توجه به انجام ش
ازای هر گویۀ آزمودنی به 20تا  10تحلیل عاملی 

د که تعداییآنجاو از نامۀ پیشنهادشده استپرسش
گری در تمرین ئهارانامۀ خودها( پرسش)سؤال هایگویه

زای هر اورزشکار )به 381 گویه است، درنتیجه 14
آزمودنی( مرد و زن از سطوح مختلف مهارتی  20 سؤال

هدف انتخاب شدند و  هایصورت تصادفی از جامعهبه
نمونۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. شایان ذکر 
است که هدف از انتخاب این دامنۀ وسیع در سطح 
مهارت و نوع رشتۀ ورزشی، افزایش قابلیت 

و  ، لینپژوهش است )تری هایپذیری یافتهتعمیم
 (.  2003، 1فوگاتی

 ابزار
کونری و  :تمرین در گریارائهخودنامة پرسش

. حاضر را طراحی کردند نامۀپرسش( 2000) همکاران
هر  ،نامهپرسش. در این سؤال دارد 14نامه پرسشاین 

 شدیداً =امتیازی )یک صورت طیف لیکرت ششآیتم به
شود. وافق( امتیازدهی میم = شدیداً مخالف و شش 

اثر  12یک، سه، پنج، شش، هفت، نُه و  هایالسؤ
و  13 ،11 ،10چهار، هشت،  ،های دوانگیزشی و سؤال

 ،نامهپرسشکنند. در این اثر ساختاری را بررسی می 14

                                                           
1. Terry  

2. Translation-Back Translation 

3. Face Validity  

شود. نمرة ورت معکوس امتیازدهی میصسؤال شش به
اختاری و انگیزشی( از حاصل جمع )سلفه هر مؤ
دست هب هاؤالتعداد س تقسیم برو لفه های آن مؤسؤال
 آمد.

 هاشیوة گردآوری داده
تهیه  گری در تمرینارائهخود نامۀپرسشاینکه  از بعد
 روایی ،2بازترجمه -ترجمه روش از استفاده با ،شد

گری در ارائهخود نامۀپرسش ترجمۀ صحت و 3صوری
 بازترجمه -ترجمه روش. رسید انمترجمبه تأیید  تمرین
گری در ارائهخود نامۀپرسش ابتدا که بودصورت بدین

 شناسیروان متخصصان از نفر پنج توسط تمرین
 ترجمۀ ،سپس و شد ترجمهو رفتار حرکتی  ورزش
 به انگلیسی زبان آموزش متخصص سه توسط فارسی

 متن دو مقایسۀ باسپس، . شد برگردان انگلیسی

 از آمدهدستبه متن ونامه پرسش اصلی متن) انگلیسی

شد  انجام الزم اصالحات ،(انگلیسی به فارسی ترجمۀ
گری در تمرین ارائهخود نامۀپرسش فارسی نهایی فرم و

توسط نامه پرسشیید روایی ظاهری بعد از تأ .شد تهیه
 4از روش الوشه ان، برای بررسی روایی محتواصمتخص

متخصص از  10، استفاده شد. در این ارتباط
 شناسی ورزشنظران رفتار حرکتی و روانصاحب

 نظرهای خود را اعمال کردند. تمامی نمرات در دامنۀ
ها کدام از گویهند؛ بنابراین، هیچبوددرصد  8/0تا  9/0

این مطالعه حذف نشدند. در نامه پرسشاز متن اصلی 
روایی  یایهعدد ن ،آوری این اطالعاتپس از جمع

 هایمجوز ،سپس دست آمد.هب 79/0برابر با   5محنوا
 دریافت شدند نمسؤال ازنامه پرسش توزیع برای الزم

 پژوهش حاضر آماری هاینمونه میاننامه پرسش و
 به. ندشد آوریجمع و تکمیلها و داده توزیع گردید
کامالً  هاآن پاسخ که شد داده اطمینان اینافراد نمونه 

4. Lawshe 

5. Content Validity Ratio 
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 فاهدیابی به ادست برای تنها و خواهد بود محرمانه
 و تکمیل از پس. شد خواهد استفاده آن از پژوهشی

 آمار متخصص توسطنامه پرسش ،هاداده آوریجمع
 مناسب هایروش از استفاده با ،سپس وشد بندی طبقه

 شد. تحلیل آماری

 ها داده روش پردازش
 شامل حاضر پژوهش در مورداستفاده آماری هایروش 

 برای توصیفی آمار از. بود استنباطی و توصیفی آمار
 .شد استفاده پراکندگی و مرکزی هایشاخص محاسبۀ
 کهزمانی، ساختاری معادالت نمتخصصا نظر مطابق

 روش دارند، دراختیار را مفروض مدل یک پژوهشگران
 عاملی تحلیل باید اول مرحلۀ در مورداستفاده آماری

 1ییدیتأ عاملی تحلیل روش از باشد؛ بنابراین، ییدیتأ
 ییدتأ و بررسی برای ساختاری معادالت مدل برمبتنی
 ییدتأ ،دیگرعبارتبه و نامهپرسش هایمقیاسخرده
 پایایی. شد استفاده هانامهپرسش( عاملی) سازه روایی
 ضریب تعیین وسیلۀهب هاالسؤ( پاسخ ثبات) زمانی

 روش در 2(.سی.سی.یآ) ایطبقهدرون همبستگی
 درونی( ثبات) همسانیو  مجدد آزمون -آزمون
 تعیین کرونباخ لفایآ ضریب تعیین ازطریقنامه پرسش

 روی درونی همسانی و ییدیتأ عاملی تحلیل. شد

 مجدد آزمون -آزمون و پژوهش هایآزمودنی تمامی
 هفته دو با و پژوهش هایآزمودنی از ورزشکار 70 روی

 آماری هایمحاسبه انجام برای. ندشد اجرا فاصله
 لیزرل و 12 .3اس.اس.پی.اس رافزانرم دو از ،شدهرذک
 . شد استفاده 8/8

 

 هایافته
گری ارائهخودنامۀ پرسشمیانگین و انحراف استاندارد 

ن زآن در سه گروه ورزشکاران  هایلفهو مؤ در تمرین
ائه شمارة یک اردر جدول  ،و مرد خبره، ماهر و مبتدی

  اند.شده
که نشان داد  شده در جدول شمارة یکارائه هاییافته

ترتیب زنان و مردان خبره انگیزشی، بهدر مؤلفۀ اثر 
ترین زنان و مردان مبتدی دارای پایین دارای باالترین و

ترتیب مردان ، بهاثر ساختاری ۀلفمیانگین هستند. در مؤ
و زنان خبره دارای باالترین و زنان و مردان مبتدی 

کلی  ة. در نمرترین میانگین هستنداییندارای پ
زنان و مردان در  ،در تمرینگری ارائهخود نامۀپرسش

و زنان  سطح ورزشی خبره دارای باالترین میانگین
 .ترین میانگین هستندمبتدی دارای پایین

 
اهر و مگری در سه گروه ورزشکاران زن و مرد خبره، گین و انحراف استاندارد خودارائهمیان. 1 جدول

 مبتدی

 متغیر
 مرد زن

 مبتدی ماهر خبره مبتدی ماهر خبره

 44/3±86/0 98/3±91/0 14/4±61/0 33/3±97/0 96/3±85/0 30/4±69/0 اثر انگیزشی

 05/3±79/0 44/3±94/0 10/4±13/1 73/2±67/0 40/3±96/0 96/3±90/0 اثر ساختاری
نمرة کل 

 گریخودارائه
41/1±27/8 71/1±37/7 47/1±07/6 68/1±24/8 73/1±41/7 53/1±49/6 

 64 47 67 89 66 48 تعداد 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis  

2. Intraclass Correlation Coefficient   
3. Spss 
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 نامه پرسشفارسی  بررسی پایایی نسخة
 نظرها با یکدیگر )پایایی ازتعیین همبستگی پاسخ

 :ای(طبقهدرونی و ضریب همبستگی درون همسانی

آلفای با استفاده از  درونی همسانی

درونی شاخصی است که  همسانی :کرونباخ

ها مقیاسنی موجود بین تغییرات نمرات خردههمگ
ونه را در یک مقطع زمانی نشان بین افراد یک نمدر

ترین شاخصی دهد. ضریب آلفای کرونباخ رایجمی
خوانی گونه مطالعات برای ارزیابی هماست که در این

این ضریب بین صفر تا  درونی استفاده شده است.
، تر به یک باشدیک متغیر است و هرچه نزدیک

 همسانیمطالعه از دهندة این است که ابزار موردنشان
ضریب آلفای  ونی باالتری برخوردار است. غالباًدر

شود درنظر گرفته می 70/0مناسب بیش از کرونباخ 
. 

 

ضریب  گری در تمرین به روش تعیینخودارائه نامةپرسشروایی )همسانی درونی(  محاسبة .2جدول 

 آلفای کرونباخ
 ضریب آلفا دامنة ال(  سؤ14کل ) اثر ساختار انگیزش اثر )تعداد سؤال( مقیاسخرده

 0/ 85 89/0 ضریب آلفای کرونباخ
82/0 

 
89/0-85/0 

دو،  شمارةشده در جدول ارائه هایبا توجه به یافته
 کل اثر ساختاری، اثر انگیزشی و نمرة هایلفهمؤ
 سانیهمگری در تمرین دارای ائهخودار نامۀرسشپ

 درونی است. 
دفعات آزمون: ضریب همبستگی  پایایی در

 ای طبقهدرون
 گیری این مفهوم از جنبۀبرای اندازه ،پژوهشدر این 

اسبۀ شاخص پایایی نسبی در دفعات آزمون از مح
 نمرات نسخۀای طبقهضریب همبستگی درون

دو بار  درگری در تمرین ارائهخود امۀنپرسشفارسی 
 سنجش با فاصلۀ زمانی دو هفته استفاده شد. برای

، از ضریب ارزیابی پایایی نسبی در دفعات آزمون
 95  1اطمینان ۀای با فاصلطبقههمبستگی درون

نتایج  شمارة سه،در جدول  .استفاده شد درصد
آمده نشان داده شده است. براساس دستبه

تا  40/0، 40/0بندی، همبستگی کمتر از تقسیم
ترتیب ضعیف، متوسط و به 75/0و بیش از  75/0

 .نظر گرفته شدندخوب در

 هامقیاسگیری هریک از خردهاندازه ای و خطای معیارردهضریب همبستگی درون .3جدول 
 گیریخطای معیار اندازه ایردهضریب همبستگی درون مقیاس )تعداد سؤال(خرده

 83/0 89/0( 72/0-96/0) اثر انگیزش

 0/ 93 78/0( 46/0-92/0) اثر ساختار

 
 

 

 

                                                           
 1. Confidence Interval (CI)  



 811                                                                                  ... خود نامةپرسش پایایی و رواسازی پذیری، انطباق

 

                                                                                                                         

 

 تمرین در گریخودارائه نامةپرسشییدی ش الگوی تحلیل عاملی تأبراز های. مقادیر شاخص4جدول 
 تفسیر قبولدامنة قابل شدهمقادیر مشاهده برازش هایشاخص

 قبولقابلغیر 5 از کمتر 76  /476 (df / 2x)  دو به درجۀ آزادینسبت مجذور کای

بونت  -هنجاری بنتلربرازش تاکر لویس یا غیر
(TLI/NNFI) 

 قبولغیرقابل 90/0بیشتر از  89/0

 قبولقابل 90/0 از بیشتر 91/0 (CFIای بنتلر )برازش مقایسه
ورد تقریب      ریشۀ میانگین مجذور برآ

(RMSEA) 
 قبولغیرقابل 1/0کمتر از  11/0

  استانداردشده ماندةمجذور باقی میانگین ۀریش
(SRMR) 

 قبولغیرقابل 08/0 از کمتر 09/0

 قبولغیرقابل 6/0بیشتر از  59/0 (PGFIبرازش مقتصد  ) ییکوین
 قبولقابل 6/0 از بیشتر 71/0 (PNFI)  مقتصدة برازش هنجارشد

 
 ،شودشمارة چهار مشاهده می که در جدولطورهمان

قبول قرار ندارند که قابل ها در دامنۀبسیاری از شاخص
. در این لیه استبودن مدل اویانگر نامناسبباین مطلب 

شود: ن پیشنهاد میراهکار توسط متخصصا دو ،شرایط
معناداری  صورتکه به اییهبررسی و حذف سؤال -1

یا مقادیر کمتر  ها را ندارندمقیاسبینی خردهقابلیت پیش
 هایشاخص هایاستفاده از توصیه -2 ؛را دارند 3/0از 

ویژه هده و  باستفاافزار موردشده توسط نرمارائه 1تعدیل
کالین، ؛ 2006براون، ) 2خطا هایکردن کوورایانسآزاد

2011 .) 
، اصالح مدل، با استفاده از راهکار اول بهبود مدل برای

، سؤال 3/0با بار عاملی کمتر از  هاییبا حذف سؤال
حذف شد و تحلیل عاملی  22/0با بار عاملی  شش

 سؤالی و دوعاملی اجرا شد؛ 13در مدل  ییدی مجدداًتأ
مراتب برازندگی این مدل از مقادیر به هایاما شاخص

شدند که نشانگر دار میبرخورتر از حالت اول ضعیف
 2x (64/465= )26/7روش بود )بودن این نامناسب

  df/، 12/0=RMSEA؛ از راهکار دوم ،(.  در ادامه
 هایعنی آزادکردن کوواریانس مقادیر خطا بین سؤال

                                                           
1. Modification Indices 
 

 

ه از این روش دو شرط وجود استفاد استفاده شد. برای
شرط نظری. در شرط  -2شناختی شرط روش -1دارد: 
ها نی آکه مقادیر خطا هایی، باید سؤالشناختیروش

شوند، در یک عامل با یکدیگر همبسته می
باید  ،مقیاس( قرار داشته باشند. در شرط نظری)خرده

کردن ان توجیهی معقول و منطقی برای همبستهبتو
یگر که در اصل همان با یکد های سؤالمقادیر خطا

ال هستند، ارائه ر سؤماندة هنشده یا باقیینمقادیر تبی
، کالین، 2007چنیک و فیدل، ، تابا2006کرد )براون، 

( در 2003) فوگارتی،و  ، لین3تری ،برای مثال (؛2011
الی حاالت سؤ 24نسخۀ جدید  سنجیبررسی روان

ی دو سؤال خسته و خلقی برومز، بین مقادیر خطا
، دیگرعبارتآلود همبستگی برقرار کردند )بهخواب

ی این دو سؤال( و چنین اریانس خطاوکو کردنآزاد
نتوانسته نامه پرسشدهندگان به توجیه کردند که پاسخ

 شوند ودرستی بین این دو سؤال تمیز قائل بودند به
که   اندای معادل دیگری دانستههرکدام را تااندازه

بودن مفهوم این دو سؤال در ذهن دلیل نزدیکبه
 دهندگان بوده است. پاسخ

2. Error Covariance  
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 س پیشنهادهایاسا، در پژوهش حاضر و برنتیجهدر
افزار لیزرل درزمینۀ شدة نرمتعدیل مطرح هایشاخص

مقادیر انس خطا بین دو جفت یسازی مقادیر کووارآزاد
ترین که هم بزرگ 11و  10و  10و  ،8 هایخطا سؤال

( 3/46و  9/80تیب تردو )بهدر کاهش خیرا مقادیر 
دادند، هم هر دو ان میها نشدربین تمامی مشاهده

 هاال در یک عامل بودند و هم گزارة سؤالجفت سؤ
 هادهندگان مفاهیم این سؤالای است که پاسخگونهبه

 10سؤال  ،8ال داده بودند )سؤ را همانند هم تشخیص
شده با یکدیگر ذکری موارد (، مقادیر خطا11ال و سؤ

این ، واریانس خطا بین و به عبارت بهتر همبسته شد
س این اسادو جفت سؤال آزاد شد. در ادامه و بر

اصالحات مدل سوم مجدد اجرا قرار شد که نتایج آن 
نشان داده شده  شمارة پنجو جدول  در شکل شمارة یک

 است.  

 

 گریخودارائه نامةپرسشییدی مدل سوم برازش الگوی تحلیل عاملی تأ های. مقادیر شاخص5جدول 

 11و  10و  10و  8 هایی کوواریانس بین جفت سؤالکردن مقادیر خطابا آزاد تمرین در
 تفسیر قبولدامنة قابل شدهمقادیر مشاهده برازش هایشاخص

     (df/ 2xدو به درجۀ آزادی )نسبت مجذور کای
74  /341 
(60/4) 

 قبولقابل 5 از کمتر

بونت    -هنجاری بنتلرغیر برازش تاکر لویس یا
TLI/NNFI)) 

 قبولقابل 90/0بیشتر از  93/0

 قبولقابل 90/0 از بیشتر 94/0 (CFIای بنتلر  )برازش مقایسه

 قبولقابل 1/0کمتر از  09/0 (RMSEA)ورد تقریب میانگین مجذور برآ ۀریش

 قبولقابل 1/0 از کمتر 07/0 (SRMR)استانداردشده   ماندةمیانگین مجذور باقی ۀریش

 قبولقابل 6/0بیشتر از  62/0 (PGFIبرازش مقتصد  ) ییکوین

 قبولقابل 6/0 از بیشتر 75/0 (PNFI)  برازش هنجارشده مقتصد

 

 ،مشخص است در جدول شمارة چهار هکطورهمان
سؤالی  14 ۀنامپرسشبرازش مدل سوم  هایشاخص

کردن گری در تمرین با همبستهخودارائهعاملی و دو
، 11و  10و  10و  8 هایمقادیر خطا بین جفت سؤال

که بیانگر  قبولی برخوردار هستنداز مقادیر قابل
و عالی مدل سوم قبول برازندگی و تناسب قابل

، نتایج تحلیل عاملی ترتیباست؛ بدینگیری اندازه
گری در تمرین نشان داد خودارائه نامۀتأییدی پرسش

 یخطا مقادیر زادکردنپس از آنامه پرسشکه این 
 11 و 10 و 10 و 8 هایسؤال جفت بین کوواریانس
قبول و ثر ساختاری، از روایی عاملی قابلدر عامل ا

 مناسبی برخوردار است.
 



 831                                                                                  ... خود نامةپرسش پایایی و رواسازی پذیری، انطباق

 

 
 خطا مقادیر زادکردنآ با تمرین در گریخودارائه نامةپرسش سوم مقادیر استاندارد مدل. 1 شکل

 11 و 10 و 10 و 8 هایسؤال جفت بین کوواریانس
 

ها ها یا گویهارزیابی معناداری سؤال

 شکار(آ های)متغیر
آزمون یابی معادالت ساختاری برای در مدل

 هایمعناداری ضریب مسیر )بار عاملی( بین متغیر
مکنون  های( و متغیرهاشده )سؤالمشاهده

 تیها( مربوطه در مدل، از شاخص آماری ل)عام
ی که دارای هایپارامتر ؛ بنابراین،شوداستفاده می

هستند، ازلحاظ آماری  96/1تر از بزرگتی  مقادیر

دیگر، عبارتبه (.>005/0Pمعنادار هستند )
 هایبررسی معناداربودن ارتباط بین متغیر درزمینۀ
مکنون  های( و متغیرهاشده )سؤالمشاهده
بزرگی یا کوچکی  اساستوان برها( نمی)عامل

 برای تیبلکه باید از شاخص  ضرایب قضاوت کرد؛
تعیین معناداری این ضرایب مسیر استفاده کرد 

 شمارة شش (. این مقادیر در جدول2009 )هومن،
 نمایش داده شده است. 

 

 

 

IM = اثر انگیزشی 

IC = اثر ساختاری 
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گری خودارائه ةنامپرسشو عوامل  هاداری رابطة بین سؤالو معنا تی . تخمین پارامتر، ارزش 6جدول 

 در تمرین
 پی تی تخمین پارامتر هاشمارة سؤال مقیاس(ها )خردهعامل

 اثر انگیزشی

 (.)آی.ام

 

1 81/0 02/11 001/0 

3 95/0 02/15 001/0 

5 72/0 06/9 001/0 

6 31/0 79/3 001/0 
7 99/0 53/16 001/0 
9 96/0 19/15 001/0 
12 01/1 02/16 001/0 

 اثر ساختاری
 (.)آی.سی

2 09/1 40/18 001/0 
4 00/1 44/15 001/0 

8 82/0 05/11 001/0 

10 94/0 64/13 001/0 
11 87/0 30/12 001/0 
13 00/1 04/16 001/0 
14 63/0 65/7 001/0 

    

 استاندارد( و شاخصمشاهدة پارامترها )بار عاملی غیر
ها با شمارة پنج( درمورد رابطۀ بین سؤال )جدول تی

تی در دهد که مقدار مربوطه نشان می هایمقیاسخرده
است که حاکی از وجود  96/1باالتر از ها الهمۀ سؤ

 مربوطه است؛ هایو عامل هارابطۀ معنادار بین سؤال
( هاشده )سؤالمشاهده هایکه تمامی متغیرطوریهب

، برای مثال خود هستند؛ هایقادر به پیشگویی عامل
تر مقادیر تخمین پارامتر، هریک از در بررسی دقیق

داد که در عامل اثر  ها نشانهای مربوط به عاملسؤال
و مقدار تی  99/0ار عاملی )ب ، سؤال هفتانگیزشی

)بار عاملی  ، سؤال دوو در عامل اثر ساختاری (53/16
 هایترین متغیر(، مهم40/18و مقدار تی  09/1

 .مربوط به خود هستند هاینده در عاملنپیشگوک
 

 گيريبحث و نتيجه
 انطباق، هایبررسی ویژگی حاضر، پژوهش هدف

 در گریخودارائه نامۀپرسش رواسازی و پایاسازی

 خبره، ورزشکاران ( در2000) کونری و همکاران تمرین
از روش  بتدی بود. برای بررسی روایی محتوام و ماهر

متخصص از  10، الوشه استفاده شد. در این ارتباط
شناسی ورزش نظران رفتار حرکتی و روانصاحب

 1 کردند. تمامی نمرات در دامنۀنظرهای خود را اعمال 
بود که  79/0برابر با  CVIی ایهو عدد ن 8/0تا 

ها از متن اصلی کدام از گویهاساس هیچبراین
 هایدر این مطالعه حذف نشدند. یافتهنامه پرسش

طور منطقی نشان ، بهش الوشهبه روحاصل از تحلیل 
 والحاظ روایی محتگری بهخودارائه نامۀکه پرسشداد 

آن برابر  ةنمر و نظر داردجامعۀ موردوضعیت مطلوبی در 
درونی  همسانی از حاصل نتایج است. 79/0با 

 ضریب از استفاده با در تمرین گریارائهخود نامۀپرسش
 یا همسانی بودنمطلوب دهندةنشان کرونباخ آلفای
ضریب آلفای کرونباخ  .است ذکرشده مدل درونی ثبات

، اثر ساختاری 89/0 انگیزشی برابر بالفۀ اثر برای مؤ
و دست آمد هب 82/0 کلی برابر با نمرة و 85/0 برابر با

 70/0برای هر سه مؤلفه بیش از ضریب آلفای کرونباخ 
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اثر  هایلفهشده، مؤارائه هایه به یافته. با توجاست
 نامۀپرسشکل  ساختاری، اثر انگیزشی و نمرة

 باالیی درونی همسانی گری در تمرین دارایئهاارخود
 گریارائهخود مقیاس فارسی نسخۀ هایو سؤال است

 و دارند مطلوب پیوند هم با مجموعه یک عنوانبه
 دهندگانپاسخهمچنین،  .ندسنجمی را یکسانی مفهوم
ادراک  هاسؤال از هریک از را یکسانی کلی مفهوم
 نتایج با پژوهش از بخش این . نتایجاندکرده

، لیندوال و (2000) همکاران و کونری هایپژوهش
 (2013) همکاران و  1المارچ( و 2009همکاران )

 راستا است.هم
 صشاخ از آزمون دفعات در زمانی پایایی برای بررسی

 فارسی نسخۀ نمرات ایطبقهدرون همبستگی ضریب
 سنجش ارب دو در تمرین در گریخودارائه نامۀپرسش

  لیو اساس نظربر شد. استفاده هفته دو زمانی فاصلۀ با
 ات 40/0 ،40/0 از کمتر همبستگی ،(2010) همکاران و

 خوب و متوسط ضعیف، ترتیببه 75/0 از بیش و 75/0
ان پژوهش حاضر نش های. یافتهدشومی گرفته درنظر

ضریب  ،(78/0-93/0ها )مقیاسکه در تمامی خردهداد 
دهد می این نشان محاسبه شد و قبولقابلهمبستگی 

 تمرین گری درخودارائه نامۀپرسش هایلفهکه مؤ
 هستند. در دفعات آزمون دارای پایایی باالیی 

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد  ،در این پژوهش
 هایعامل دارای بار عاملی مناسبی در سؤالکه هر 

دارای روایی سازة عاملی نامه پرسشو  خود است
روش برآورد بیشینۀ احتمال یا  .مطلوبی است

.( نسبت به نبود توزیع طبیعی ال.)ام 2نماییدرست
برزاش  هایبه زیربرآورد شاخصها حساس است و داده

شود؛ منجر میدو خص خیبرآورد شاتطبیقی و بیش
ییدی، از روش اجرای تحلیل عاملی تأ ، براینتیجهدر

 3(.احتمال ساتورا بنتلر )آر.ام.ال برآورد مقاوم بیشینۀ

                                                           
1.  Lamarche 

2. Maximum Likelihood Estimation  

3. Robust Maximum Liklihood (RML) 

که نتایج نشان داد  (.2001، 4استفاده شد )ساتورا و بنتلر
 قرار قبولقابل دامنۀ در برازش هایشاخص از بسیاری
شوند که پیشنهاد می دو راهکار ،در این شرایط. نداشتند
هایی که بررسی و حذف سؤال -1اند از: عبارت

ها را مقیاسبینی خردهپیشصورت معناداری قابلیت به
استفاده از  -2 ؛دارند 3/0ندارند یا مقادیر کمتر از 

شده توسط ارائه 5تعدیل هایشاخص هایتوصیه
کردن ویژه آزادهبافزار مورداستفاده و نرم

یک و فیدل، تاباچن ؛2006)براون،   خطا هایکوورایانس
 یعنی؛ . با استفاده از راهکار اول(2011؛ کالین، 2007

هایی با بار عاملی کمتر از بهبود مدل با حذف سؤال
حذف شد و تحلیل 22/0، سؤال شش با بار عاملی 3/0

سؤالی و دوعاملی  13 در مدل ییدی مجدداً عاملی تأ
 برازندگی این مدل از مقادیر هایاما شاخص اجرا شد؛

شدند که تر از حالت اول برخوردار میمراتب ضعیفبه
از راهکار  ،در ادامهبودن این روش بود. نشانگر نامناسب

؛ یعنی آزادکردن کوواریانس مقادیر خطا بین دوم
 استفاده شد.  هاسؤال

 هایشاخص در پژوهش حاضر و براساس پیشنهادهای
سازی افزار لیزرل درزمینۀ آزادشدة نرمتعدیل مطرح
، انس خطا بین دو جفت مقادیر خطایمقادیر کووار

ه هم بزرگترین مقادیر ک 11و  10و   10و  8های سؤال
( را دربین 3/46و  9/80تیب تردو ) بهدر کاهش خی
دادند، هم هر دو جفت سؤال ها نشان میتمامی مشاهده

ای است گونهها بهدر یک عامل بودند و هم گزارة سؤال
همانند هم  را هاهیم این سؤالدهندگان مفاکه پاسخ

 و من معموالً»عبارت با  8تشخیص داده بودند ) سؤال 
ورزشی  هایورزش نیستم، لباسکه درحالحتی زمانی

طمئن شوند که من یک بر تن دارم تا دیگران م
منظوراینکه به»با عبارت  10سؤال  ؛«ورزشکار هستم

نظر دیگران یک ورزشکار قلمداد شوم، لباس در

4. Satorra & Bentler   

5. Modification Indices 
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دربرابر » با عبارت 11؛ سؤال «پوشمتمرین می ورزشی/
عنوان یک شیفتۀ ورزش درنظر را بهکه من کسانی

، («کنمام تأکید میورزشی هایگیرند، بر قابلیتنمی
شده با یکدیگر همبسته شدند ذکری موارد مقادیر خطا

ال ی بین این دو جفت سؤواریانس خطا ،بهترعبارتو به
، مدل سوم اساس این اصالحاتادامه و برآزاد شد. در 

برازش مدل سوم  های. شاخصدوباره اجرا شد
گری در خودارائهعاملی سؤالی و دو 14 نامۀپرسش

کردن مقادیر خطا بین جفت تمرین، با همبسته
قبولی از مقادیر قابل ،11و  10و  10و  8 هایسؤال

قبول و قابلکه بیانگر برازندگی و تناسب  برخوردارند
، نتایج ترتیبگیری است؛ بدینعالی مدل سوم اندازه

گری در ارائهخودنامۀ پرسشییدی لی تأتحلیل عام
از روایی عاملی  نامهپرسشاین که تمرین نشان داد 

ول و مناسبی برخوردار است )جدول شمارة قبقابل
 (. چهار

شاهدة پارامترها )بار عاملی غیر شاخص م ستاندارد( و  ا
ها با شمممارة پنج( درمورد رابطۀ بین سممؤال)جدول  تی

در  تی ان داد که مقدارنشممم مربوطه هایمقیاسخرده
اسممت که حاکی از وجود  96/1ها باالتر از همۀ سممؤال

سؤال ست؛ هایو عامل هارابطۀ معنادار بین   مربوطه ا
شاهده هایکه تمامی متغیرطوریهب سؤالم ( هاشده )

یکی از . خود هسمممتند هایقادر به پیشمممگویی عامل
ضعیف شاخصتردالیل  مدل پس از حذف  هایشدن 
 هایاین اسممت که یکی دیگر از مالک سممؤال شممش

ست که باید  سؤال مقدار تی ا صلی برای حذف یک  ا
 این مقدار باشممد و درمورد سممؤال شممش 96/1کمتر از 

حذف آن موجب کاهش  ،دلیلهمینبه .بیشممتر اسممت
 برازش شده است.  هایشاخص

ته یاف تایج  با ن تایج  عات  هایاین ن طال کونری و م
 و  (، گمیج2003و موتل )، کونری (2000)  همکاران

( 2009لینممدوال و همکمماران ) و (2004) همکمماران
 راستا بود. هم

 در مدل( 2000) کونری و همکاراننتایج پژوهش 
 د.بودن مدل را تأیید کرمناسب ،آیتمی 14عاملی دو

( در پژوهشی به بررسی روایی 2003کونری و موتل )
سؤالی پرداختند.  14گری در تمرین خودارائه نامۀپرسش
 هایافزایش ویژگی از بند سه با هدف« اغلب»کلمۀ 

امتیازدهی محرک پاسخ حذف شد. فقط یک مورد 
که (. نتایج نشان داد شش الدست آمد )سؤمعکوس به

در دو متغیر اثر انگیزشی و نامه پرسشاین های سؤال
. هستندقبول موردعاملی ختاری دارای باراثر سا

نشان داد ( 2004و همکاران ) گمیجلعۀ مطا هاییافته
مل اثر انگیزش و اثر شکل دارای دو عانامه پرسش که
لیندوال و  ال بود.سؤ 11ساختار )ظاهر فیزیکی( در و 

 روایی و پایاییبررسی در پژوهشی به  (2009همکاران )
تمرین در  گریرائهاخود ۀنامپرسشسوئدی  ۀنسخ

 تأییدی عاملی تحلیل که داد نشان پرداختند. نتایج
 نامۀپرسش نسخۀ سوئدیدوم مرتبۀ  اول و مرتبۀ
 سؤالی14 عاملیدو ساختار از ،گری در تمرینارائهخود

ضریب  ،همچنین .کندمی حمایت اصلی نامۀپرسش
 نامۀپرسشهمبستگی برای روایی همگرا و افتراقی 

هویت  نامۀپرسشگری در تمرین با استفاده از ارائهخود
یید گزارش اضطراب بدنی اجتماعی موردتأ رزشی وو

 شد.
که تمام شود وجه به این نتایج مشخص میبا ت

سطوح گری در افراد با ارائهخود نامۀپرسش هایمؤلفه
توانند متفاوت می هایفعالیت بدنی مختلف و با فرهنگ

د مدل نسخۀ عنوان یک مدل نیز مجتمع شوند. تأییبه
تغییری بدون شده اصالحگری فارسی مقیاس خودارائه

ترجمۀ مناسب و برگردان  دهندةنشان ،هادر تعداد سؤال
بین دو زبان انگلیسی و هماهنگ اصطالحات موجود 

شرکت در فعالیت انگیزة نوع ارزیابی  فارسی است و
استفاده از نسخۀ فارسی میان ورزشکاران با  بدنی

به درک و تفسیر صحیح از  ،گریارائهمقیاس خود
شده منجر با نسخۀ انگلیسی  مشابه صورتها بهسؤال

گویۀ  14وکاست دو مدل با کمتأیید بی ،است. همچنین
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دهندة قابلیت انزبان، نشگری در جامعۀ فارسیخودارائه
این سازه  برای سنجشگری ارائهباالی مقیاس خود

این یافته مخالف با  .استفرهنگی  هایتفاوتوجود با
 در( 2005) بود. لیندوال (2005) دواللین نتایج پژوهش

 و عوامل تغییرناپذیری اعتبار، بررسی به خود مطالعۀ
 در گریخودارائه نامۀپرسش سوئدی نسخۀ سازة اعتبار

 بررسی باوی . پرداخت  زن جنس دو بین ورزش
 مدل یک به آیتمی 9 و 11 ،14 هاینامهپرسش
 این در. یافت دست قبولقابل آیتمیهشت شدةاصالح
 گریخودارائه نامۀپرسش آیتمی 14 نسخۀ از ،مطالعه

 و انگیزش اثر ۀدرزمین السؤ هفت شامل که تمرین در
 نتایج. شد استفاده بود، ساختاری اثر زمینۀدر السؤ هفت
 جنس دو هر درمیان ساختاری عاملکه  داد نشان

 نمراتزنان  به نسبت مردان. است تغییرغیرقابل
 .  دست آوردندبه عامل دو هر در را باالتری
توان به میها ترین دالیل اختالف در برخی آیتماز مهم

تلف افراد در جوامع مخ یخووخلقتفاوت در فرهنگ و 
توان به می ها راتفاوت در یافته ،اشاره کرد. همچنین

زبان و دیگر گان فارسیدهندنوع تفسیر و ادراک پاسخ
 ها نسبت داد. ها از گویهزبان

ی با جذابیت فیزیک رزش و فعالیت بدنی، در ذهن مردمو
 (.2000، سیندن و فلمینگ، 1مثبت همراه است )مارتین

رزش منظم در ورزشکار ممکن است انجام و ،همچنین
فیزیکی و  هایمستقیم با جذابیتطور غیربه

رتین و همکاران اجتماعی همراه باشد. ما هایتوانایی
بر فعالیت بدنی و ورزش عالوه( اظهار کردند که 2003)

نی و شناختی در دارای مزایای روا ،مزایای جسمانی
دریافت مداوم بازخورد مطلوب از  ،. همچنینافراد است

دیگران باعث ایجاد احساس مناسب برای  هایارزیابی
شود؛ بنابراین، ورزش ابزار قدرتمندی ردن میکورزش

حساب ج بهبرای ارائۀ خودنمایی افراد به دنیای خار
نمایی و ، با توجه به ارتباط بین خودآید. همچنینمی

                                                           
 

 هایفرایندکه ( پیشنهاد کرد 1992ورزش، لیری )
گری ممکن است چهار جنبۀ انگیزه، انتخاب و خودارائه

 هایو واکنش رد ورزشیفعالیت، کیفیت عملک زمینۀ
ثیر تأبه ورزش و مشارکت تمرینی را تحت عاطفی مردم

  قرار دهند.
حاضر نشان  پژوهشآمده در دستنتایج به ،کلیطوربه

 ،شدهگری در ورزش ارائهنسخة خودارائهکه  داد

اری و ساخت مقیاس اثرهایدارای دو خرده

ظهور )نمایش( آیتم است که بر  14انگیزشی با 

متمرکز شده است.  جسمانی مانند رفتار و انگیزه

های زیادی داشته تواند شکلاثر ساختاری می

 هایمانند توصیف خود، نگرش، رفتار باشد؛

یا ظاهر  صورت هایزبانی )مانند حالتغیر

روابط اجتماعی، سازش کاری و جسمانی(، 

؛ لیری، 1990، و لیری زیست )کوالسکیمحیط

( بر این 2000کاران )(. کونری و هم1992

مقیاس اثر انگیزشی بر ایجاد که خرده اندعقیده

 درک ت مطلوب تماشاگران بر این باور وبرداش

 کند. در مطالعةکه او ورزشکار است، اشاره میاین

 های(، تنها یکی از آیتم2000مکاران )کونری و ه

کی( ارزیابی اثر ساختاری در ورزش )ظاهر فیزی

. درحقیقت، سه تا چهار آیتم به است شده

شود؛ کاران مربوط مییدن ورزشپوشلباس

که این پژوهشگران پیشنهاد کردند  بنابراین،

گری در ورزش نامة خودارائهپرسش بررسی بیشتر

نوع  ( پیشنهاد کرد که1992ری است. لیری )ضرو

کنند و میزان لیتی که مردم در آن شرکت میفعا

 هایها و محرکنگیزهبر ا ،شودتالشی که ارائه می

 توانند برایگذارند و میخودنمایی تأثیر می

نامة اثرهای نسبی تمرین که در پرسش

استفاده  شوند،گری نادیده گرفته میخودارائه

1. Martin 
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این نامه پرسشفرد این شوند. ویژگی منحصربه

است که اثرهای ساختاری )هفت آیتم( و اثرهای 

نامه سشآیتم( را در یک پر انگیزشی )هفت

( 1990سکی )لیری و کوالی چندسنجد؛ هرمی

اثر ساختاری و که پیشنهاد کردند هنگامی

شود، پژوهشگران باید بین انگیزشی مطالعه می

که افراد این دو مؤلفه تمایز بگذارند؛ حتی زمانی

پاسخ  خودارائه گری اثر ساختاری هایبه آیتم

اثر انگیزشی  هایالها سؤآن ،همچنین دهند.می

آورند و جواب حساب میبه هاین آیتمرا در ا

ی خاص )برای احال، ارزیابی محتودهند؛ بااینمی

مطلوب( بدون ارزیابی  هایمثال، تصاویر و رفتار

تواند مشکل باشد. نتایج زیربنایی می هایانگیزه

حاضر نشان داد که نتایج پژوهش  آمده ازدستبه

و  ضرایب آلفای کرونباخ، روایی همگرا، واگرا

و تحلیل  ایقهطبضریب همبستگی درونافتراقی، 

نامة نسخة فارسی پرسش عاملی تأییدی

 از ساختار دوعاملی اثرهای ،گریائهارخود

 کنندآیتم حمایت می 14و انگیزشی با  ساختاری

و روایی عاملی، همسانی درونی و پایایی 

 ،کلیصورتبهکنند. را تأیید مینامه پرسش

فارسی  از نسخة کهکرد  اظهار چنین توانمی

توان گری در ورزش میخودارائه نامةپرسش

عنوان ابزاری روا و پایا برای مطالعه و ارزیابی به

مند غیرورزشکاران بهرهگری ورزشکاران وخودارائه

 ارزیابی و مطالعه توان برایشد. از این ابزار می

 ایران در زنان و مردان ورزشی گریارائهخود

 مفاهیم از یکسان درک ،درواقع. کرد استفاده

 به خارجی و ایرانی ورزشکاران در گریارائهخود

کونری و  پژوهش با راستاهم و مشابه نتایج

 درست تبیین ازطرفی،. است شدهمنجر  همکاران

 ترجمة و مفاهیم این از هریک به مربوط هایسؤال

 رسیدن مسیر در مابه  نامه،پرسش درست و آسان

.کمک کرد ممکن نتیجة بهترین به
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نامهپرسش

ه هیچ پاسخی صحیح یا غلط روی آن پاسخ دهید و آگاه باشید کهای روبه با مطالعة دقیق متن، به گزینهلطفاً

 و اطالعات شما محرمانه باقی خواهد ماند. نیست

 السؤ 
 شدیداً
 موافقم

 موافقم
تاحدی 
 موافقم

تاحدی 
 مخالفم

 مخالفم

 اصالً
موافق 
 نیستم

1 

عنوان که من را بهیش افراد زمانیتوجه و ستا
کنند، برایم ارزشمند ورزشکاری خوب تلقی می

 (IMاست. )
      

2 
ورزش که با دوستانم دوست دارم زمانی

 (IC) .کنم، دیگران من را مشاهده کنندمی
      

3 
حین ورزش دیگران من را ستایش از اینکه در

 (IMبرم. )کنند، لذت می
      

4 

ن فرد عنواه افراد بیشتری من را بهبرای اینک
دهم در جمع و  ورزشکار بشناسند، ترجیح می

 (ICبا دیگران ورزش کنم. )
      

5 
دیگران  روز و متناسب با سلیقةبهکنم سعی می

 (IMظاهر شوم. )
      

6 
ظاهر و تناسب اندام دیگران برایم مهم نیست. 

(IM) 
      

7 
دیگران باعث  هنگام ورزش، تعریف و تمجید

 (IM) شود بیشتر ورزش کنم.می
      

8 

که حتی زمانی پوشماغلب لباس ورزشی می
برای اینکه به دیگران اطمینان  کنم؛ورزش نمی

 (ICدهم ورزشکار هستم. )
      

9 
عنوان یک فرد ورزشکار دوست دارم از من به

 (IMیاد شود. )
      

10 
پوشم تا دیگران به چشم یک لباس ورزشی می

 (IC) .من نگاه کننده ورزشکار ب
      

11 

کنار افرادی هستم که هنوز که درزمانی
نجام ورزش ماهر هستم، از دانند در انمی

ام برای دیگران تعریف های ورزشیتوانایی
 (ICکنم. )می

      

12 
مورد ظاهر فیزیکی توجه و ستایش دیگران در

 (IM)و تناسب اندام من، برایم ارزشمند است. 
      

13 
، مهم است که در افکار کنمکه تمرین میزمانی

 (ICنظر بیایم. )دیگران پرتالش به
      

14 
کنم. که دوست دارم، منظم تمرین میتاحدی

(IC   ) 
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 راهنمای امتیازدهی

تاری اثر ساخ مؤلفة 14و  13، 11، 10، 8، 4 ،2 هایمؤلفة اثر انگیزشی و سؤال 12، و 9، 7، 6، 5، 3، 1های سؤال

 مخالفم( تا شش )کامالً یک )کامالًارزشی لیکرت از یاس ششدهندگان با استفاده از مقپاسخکنند. را بررسی می

 شود.صورت معکوس امتیازدهی میبه 6، سؤال نامهدر این پرسشکنند. موافقم( گزینة موردنظر را انتخاب می
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Abstract 
The purpose of this research was to determine the adaptability, validity and 

reliability of Persian version of the self -presentation in exercise questionnaire 

among athletes. For this purpose, 381 athletes with different levels of skill 

completed the self-presentation in exercise questionnaire (Connery et al., 

2000). Results of confirmatory factorial analysis, Cronbach’s alpha and intra-

class correlation coefficients showed that this questionnaire was supported the 

2-factorial and 14-item structural of the initial questionnaire, and confirm 

construct validity. Also, the reliability of Persian version of self -presentation 

in exercise questionnaire was confirmed. Therefore, the Persian version of 

self-presentation in exercise questionnaire has acceptable reliability and 

validity in Iranian athletes with different level of skills, and coaches, 

researchers and athletes can use this questionnaire.  
 

Keywords: Self Presentation in Exercise Questionnaire, Factorial Validity, 

Reliability, Internal Consistency, Temporal Reliability, Athletes.   
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