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فرسودگی ورزشینامۀ پرسش فارسیسنجی نسخۀ های روانویژگی  
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 چکيده
 ةجامعباشد. مين ايرا ةفرسودگي ورزشي در بخشي از جامعنامهُ پرسش سنجي هاي روان هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگي

. از بين نددادتشكيل  1391هاي واليبال، هندبال و بسكتبال شهر تبريز در سال ورزشكاران رشته ةکلي را مطالعه اين آماري
نتايج  نفر بسكتباليست( بطور تصادفي انتخاب شدند. 61نفر هندباليست و  54نفر واليباليست،  69نفر ) 184 مذکورورزشكاران 

هاي مربوط است. بررسي 81/0تا  70/0براساس آلفاي کرونباخ بين  فرسودگي ورزشي نامةپرسشگانه ار ابعاد سهنشان داد اعتب
. تحليل عاملي همانند فرم بودروايي مقياس مذکور تاييد نيز مؤيد  فرسودگي ورزشية نامپرسش سازۀ به روايي همگرا و روايي

خستگي هيجاني و فيزيكي، کاهش احساس شامل فرسودگي ورزشي  امةنپرسشاصلي، سه عامل همبسته ولي مجزا را براي 
ابزاري قابل اعتماد و روا براي  فرسودگي ورزشي پرسش نامهتوان گفت که مي .آشكار ساخترا  موفقيت، و کاهش ارزش
 باشد. مي در فرهنگ ايران سنجش فرسودگي ورزشي

 .ورزشكارانسنجي، فرسودگي ورزشي، هاي روان: ويژگيهاکليد واژه

 
Psychometric Properties of Persian Version of Athlete Burnout 

Questionnaire (ABQ) 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the psychometric properties of athlete burnout 

questionnaire in the part of Iranian society. The study population included all volleyball, 

handball and basketball athlete of Tabriz city in 2012. From this population, 184 students (69 

volleyball players, 61 basketball players, and 54 handball players) were randomly selected. 

Results showed that the reliability of three aspects of athlete burnout questionnaire with 

Cronbach's alpha method were 0.70 to 0.81. Convergent and construct validities were 

confirmed validity of the athlete burnout questionnaire. The results of factorial analysis as 

main form the athlete burnout questionnaire, were revealed the three separate but correlated 

factors for athlete burnout questionnaire: exhaustion, devaluation, and accomplishment. Based 

on these results, we can say that the athlete burnout questionnaire is reliable and valid 

instrument for measuring athlete burnout in Iranian culture. 
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 قدمهم
اند که فرسودگي يكي از اخير نشان داده مطالعات

در واقع آيد. مشكالت اساسي در ورزش به حساب مي
هاي ورزشكاران ساعات زيادي را صرف فعاليت

جسماني و کنند که مستلزم انرژي زياد ورزشي مي
در طول مسابقات ورزشي ، رواني است. از طرف ديگر

ان قرار دارند که در معرض ارزيابي داوران و تماشگر
کند. اين اين خود استرس زيادي را بر آنها تحميل مي

استرس زماني که ورزشكاران مطابق انتظارات خود 
، مواردتر از کنند بيشتر خواهد بود. مهمعمل نمي

ترس از کنار گذاشته شدن از تيم و يا حذف از 
مسابقات ورزشي مخصوصا زماني که ورزش براي 

آيد، بر درآمد به حساب مي ورزشكاران يك منبع
، 1نابلت و گيفورد افزايدميزان فشار رواني آنها مي

 (. 2007، 2گوستاوسون ،2002
 پژوهش در مورد فرسودگي ورزشي، اولين بار توسط

، ص. 1988، 3کاسس و مايربرگ) کاسيس و مايربرگ
 (1982) 4سلش و جكسوناتعريف ماز ( با استفاده 279

بدليل فقدان انجام شد.  ،شغلي در مورد فرسودگي
تعريف عملياتي از مفهوم فرسودگي ورزشي، يك 
سردرگمي در پژوهش بر روي اين مفهوم وجود دارد. 

معتقدند که بدون يك ( 2002) 5ريداك، لوني و وينابل
معني تعريف واضح، استفاده از اصطالح فرسودگي بي

خواهد بود. لذا آنها بازگشت به تعريف مسلش از 
( 1997ريداك ) کنند.غلي را پيشنهاد ميفرسودگي ش

 مطابق با مسلش، يك تعريف سه عاملي از فرسودگي
سازد. را ارئه کرده و آن را با حوزه ورزش منطبق مي

فعاليت  را با کاهش ارزش وي شخصيت زدايي
)ارزش زدايي( جايگزين کرده است. تعريف  ورزشي

                                                                 
1 .  Noblet & Gifford 

2.  Gustafsson  
3.  Caccese & Mayerberg  

4.  Maslach & Jackson 

5.  Raedeke, Lunney &Venable  

نشانگاني است که با خستگي  فرسودگي ورزشي
، کاهش ارزش ورزش، و کاهش و هيجاني جسماني

براساس اين  شود.احساس موفقيت، مشخص مي
اند که فرسودگي با تعريف، چندين مطالعه نشان داده

احساس ناخوشايند مثل فقدان لذت، فقدان جذابيت 
باال،  ةها، فشارهاي اجتماعي زياد، هزينساير فعاليت

خود  ،(1997، ريداك) گذاري زيادمنافع کم و سرمايه
(، 2006، 6لمبري، تريسور و رابرتس)انگيزش پايين 

 مانندشناختي اساسي روان هايعدم ارضاء نياز
، گادرو، پريوالت) خودمختاري، کفايت، و وابستگي

و با کمال (، 449، ص. 2007 7الپوينته و الکرويس
راني در مورد اشتباهات، ترديد نگيعني گرايي نابهنجار 

لمبري، دهاي شخصي باال )عمل و استاندار ۀربادر
 رابطه دارد.( 2008،  8 ، رابرتسهال

براساس ( 2001، 9ريداك و اسميتريداك و اسميت )
 مانند ييهانامهپرسشو با استفاده از ساير  فوق تعريف
و ( 1990، 10ادس) ادسفرسودگي ورزشي  نامةپرسش
 ،سلشام)فرسودگي شغلي مسلش  ةنامپرسش

اي را براي نامهشپرس (1996، 11و ليتر جكسون
و آن را  سنجش فرسودگي ورزشي طراحي کردند

ريداك و  ناميدند. 12فرسودگي ورزشي نامةپرسش
نامه را ( آلفاي کرونباخ کل اين پرسش2001اسميت )

گزارش کرده اند. کرسول و اکلوند  71/0 -88/0
هاي اين مقياس( نيز آلفاي کرونباخ براي خرده2006)

بدست آوردند. روايي سازه  71/0 -87/0نامه را پرسش
 شدهمختلف به تأييد  مطالعاتنامة نيز در پرسشاين 

( با اجراي 2001است. بعنوان مثال ريداك و اسميت )

                                                                 
6.  Lemyre, Treasure & Roberts 

7.  Perreault, Gaudreau, Lapointe, & Lacroix 

8.  Lemyre , Hall, Roberts 

9. Smith  
10. Eades  
11. Leiter 

12. Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) 
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 نمودندتحليل عاملي، ساختار سه عاملي آن را تأييد 
(01/0<P   9/189و=)87(

2x  07/0و=RMSEA.) 
، آيتم 15با استفاده از فرسودگي ورزشي  نامةپرسش
 ،عد فرسودگي )خستگي جسماني و هيجانيسه بُ

کاهش ارزش ورزش، و کاهش احساس موفقيت( را 
آيتم استفاده  پنجسنجد. براي سنجش هر بعد از مي

 پنجها در يك مقياس ليكرتي شده است. آزمودني
اغلب »براي  5تا  «هرگز اًتقريب»براي  1اي )درجه
 نامةپرسشدهند. به هر آيتم پاسخ مي«( اوقات

روايي عاملي، تفكيكي و تاکنون فرسودگي ورزشي 
، 1کريسول و اکلند) بااليي را نشان داده است همگراي

اين مقياس تاکنون به چندين زبان ترجمه و  (.2006
-پرسشدر پژوهش حاضر  است، لذااعتباريابي شده 

فرسودگي ورزشي ريداك و اسميت بعنوان يك  نامة
ي برگردانده شده و روي رايج به زبان فارس نامةپرسش

 ورزشكاران ايراني رواسازي شد. 

 پژوهش روش
 هاگردآوري داده ۀشيو

روش اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. 
پس از اينكه از مطابقت پژوهش حاضر با منشور 

اطمينان حاصل شد، با مربيان  اخالق پژوهشي
هاي ورزشي واليبال، بسكتبال و هندبال تماس تيم

ه شد تا براي شرکت افراد تحت تعليم خود در گرفت
پژوهش حاضر اجازه الزم را بدهند. سپس به 
ورزشكاران اطالع داده شد که در صورت تمايل 

توانند در پژوهش شرکت کنند و هيچ اجباري براي مي
ندارند. همچنين از  پژوهشهاي نامهپرسشتكميل 

ل کتبي از قب ةنامورزشكاران خواسته شد تا رضايت
آماده شده در خصوص شرکت فرزندان در پژوهش 

 حاضر را به تأييد والدين خود برسانند.  
 ةآماري اين پژوهش را کليجامعة : شرکت کنندگان
هاي واليبال، هندبال و بسكتبال شهر ورزشكاران رشته

                                                                 
1. Cresswell & Eklund  

. از بين ورزشكاران دادندتشكيل  1391در سال تبريز 
نفر  54 اليست،واليبنفر  69)نفر  184هاي فوق رشته

بطور تصادفي  بسكتباليست(نفر  61و  هندباليست
نفر از نمونه مورد مطالعه مرد و  122انتخاب شدند. 

سني افراد مورد مطالعه  ةنها زن بود. دامنآنفر از  62
و انحراف  36/16، ميانگين سني آنها 23تا  12بين 

 ةاز نموندرصد(  3/28نفر ) 52بود.  32/2معيار آن 
نفر  82آموز مقطع راهنمايي، العه دانشمورد مط

نفر  45آموز مقطع دبيرستان، و دانشدرصد(  2/47)
 دانشجو بودند.درصد(  4/24)

 گردآوري اطالعات ابزار
اصلي  ةنسخ ی:فرسودگی ورزش نامۀپرسش

آيتم تشكيل شده  15از فرسودگي ورزشي  نامةپرسش
 منمثل: ) بدنيفرسودگي هيجاني و  عدسه بُ واست 

(، دارم ورزش کردن زيادي در خستگي احساس
ل: من در مث)کاهش احساس موفقيت در ورزش 

کاهش آورم(، و ورزش چيزهاي زيادي بدست نمي
 ورزش در من که تالشي)مثل: ارزش ورزش کردن 

(، را کنم ديگري کار صرف است بهتر کنممي
 سنجد. مي

با استفاده از فرسودگي ورزشي  نامةپرسش ةترجم
اوليه ترجمة براي . معكوس انجام گرفت رجمةتروش 
مدرس زبان  دواز  ،فرسودگي ورزشي نامةپرسش

 نسخةانگليسي خواسته شد تا هر کدام بطور جداگانه 
را به فارسي فرسودگي ورزشي  نامةپرسشانگليسي 

 نحوۀبرگردانند. در مرحله بعد، کلمات بكار رفته و 
مورد بحث  مختلف ترجمة دوبندي در هر يك از جمله

فارسي  نسخة تهيةقرار گرفت و توافق نهايي براي 
حاصل شد. فرسودگي ورزشي  نامةپرسشنهايي 
 12-24 ورزشكار 30از مقدماتي  مطالعةدر يك سپس 

هاي واليبال، بسكتبال نفر از هر يك از رشته 10) ساله
ترجمه شده  نامةپرسشخواسته شد تا به  و هندبال(

ها را در يك وح هريك از آيتمپاسخ دهند و ميزان وض
 مبهم تا کامالً  اي )از کامالَدرجه پنجمقياس ليكرت 
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 نتايج نشان داد تمامي بندي کنند.واضح( درجه
، ميزان وضوح فرسودگي ورزشي نامةپرسشهاي آيتم

مدرس  چهار، از نهايتاً را بدست آوردند. چهارباالتر از 
فارسي و دو زبانه )که به دو زبان  زبان انگليسي

 نامةپرسشهر دو انگليسي مسلط بودند( خواسته شد 
دو نفر . را تكميل کنندفارسي  نسخةانگليسي و  نسخة

انگليسي و  نسخةفارسي و سپس  نسخةابتدا  آنهااز 
 نسخةانگليسي و سپس  نسخةديگر ابتدا  نفردو 

ضريب همبستگي بين نمرات  فارسي را تكميل کردند.
فارسي و انگليسي  نسخةحاصل از تكميل دو 

(98/0=r ) فارسي و انگليسي  نسخةنشان داد که بين
فرسودگي ورزشي  نامةپرسشهاي فرعي مقياس

بخش وجود دارد. بدين ترتيب، روايي همزمان رضايت
فرسودگي ورزشي هر يك  نامةپرسشنهايي  نسخةدر 

، شد. نهايتاًآيتم تشكيل مي 5 هاي فرعي ازاز مقياس
فرسودگي ورزشي  نامةپرسشارسي ف نسخةآيتم  15

 پنجدر يك مقياس ليكرت  (2001ريداك و اسميت، )
براي  پنجتا « هرگز تقريباً»براي  يكاي از درجه

 گيري شدند. اندازه« اغلب اوقات»

 :1اضطراب رقابتی نامۀپرسشفرم کوتاه 

سؤال  27که از  اصلي اضطراب رقابتي نامةپرسش
نز، بورتون، ويلي، تشكيل يافته است توسط مارتي

( براي سنجش سه 117، ص. 1990) 2بومپ و اسميت
هاي ورزشي )اضطراب عد اضطراب در رقابتبُ

شناختي، اضطراب جسماني و اطمينان به خود( تهيه و 
 نامهپرسشتايلندي اين  نسخةرواسازي شده است. 

( تحت عنوان 37، ص. 1994) 3توسط مانگ ناپو
در تايلند ساخته  يلند،تا اضطراب رقابتي نامةپرسش

قرار گرفته است. اين  پژوهشگرانشده و در اختيار 
اضطراب رقابتي، همساني دروني  نامةپرسش نسخة

                                                                 
1. Thai version of the Revised Competitive State 

Anxiety Inventory (CSAI-2T) 

2. Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith  
3. Muangnapoe  

 70/0قابل قبولي )آلفاي کرونباخ براي سه بعد برابر با 
 نسخة، 2003( را نشان داده است. در سال 84/0تا 

بعنواني  اضطراب رقابتي نامةپرسش شدۀتجديد نظر 
زاري ساده جهت سنجش اضطراب رقابتي اب

(. در 2003و همكاران،  4کوکسورزشكاران تهيه شد )
اضطراب  نامةپرسشاصلي  نسخةحاضر،  مطالعة
( تحت عنوان 1190و همكاران،  مارتينز) تايلند رقابتي
، اضطراب رقابتي نامةپرسشتجديد نظر شده  نسخة

تجديد نظر شده  نسخة مورد استفاده قرار گرفت.
آيتم تشكيل  17که از  اضطراب رقابتي نامةپرسش

آيتم  پنجمقياس فرعي اضطراب شناختي را با  ،شده
(، مقياس فرعي اضطراب 13، و 9، 7، 5، 2هاي )آيتم

، 12، 10، 6، 3، 1هاي آيتم )آيتم هفتجسماني را با 
 پنج(، و مقياس فرعي اطمينان به خود را با 16، و 14

-پرسشسنجد. در اين ( مي17، و 15، 11، 8، 4آيتم )

احساسات خود را قبل از رقابت ورزشي در  افراد، نامه
)خيلي زياد(  چهار)هرگز( تا  يكمقياس ليكرتي 

در بدنم احساس تنش کنند )براي مثال: بندي ميدرجه
(. کنم اشتهايم کم شده استکنم؛ احساس ميمي

( با استفاده از تحليل عاملي 2003کس و همكاران )اک
ورزشكار، روايي  331هاي حاصل از أييدي روي دادهت

اضطراب  ۀتجديد نظر شد نسخة نامةپرسشعاملي 
هاي مطلوب گزارش کردند. بطوريكه، دادهرا  رقابتي

گيري مفروض برازش خوبي را نشان آنها با مدل اندازه
 RMSEA ،95/0=CFI ،94/0=NNFI=054/0) داد

،97/1=df/2x .)ضطراب ا ۀتجديد نظر شد نسخة
روي گروهي از دانشجويان ورزشكار تايلندي  رقابتي

اجرا شده و همساني دروني قابل قبولي را براي 
( 87/0(، اضطراب جسماني )89/0اضطراب شناختي )

جانگ ( نشان داده است )88/0و اعتماد به خود )
 (.2005، 5فانيش

                                                                 
4. Cox  
5. Juangphanich  
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 هاتحليل دادهروش 
مرسوم  براي اطمينان از دقت يك ابزار، دو نوع تحليل

در ورد روايي عاملي و روايي سازه. آوجود دارد: بر
، يك مدل سه عاملي (2001) ك و اسميتاريد مطالعة
اول آزمون  مرتبةاول و چهار مدل جايگزين  مرتبة

شدند. نتايج تحليل آنها نشان داد که مدل سه عاملي 
ها دارند. بعدها اول برازش بهتري با داده مرتبة

هايي را آزمودند که در مدل (2005)سول و اکلند يکر
دوم  مرتبةآنها فرسودگي ورزشي بعنوان متغير مكنون 

فرسودگي ورزشي بعنوان متغيرهاي  ةگانو ابعاد سه
اول بودند. اين رويكرد متغير مكنون  مرتبةمكنون 

با نتايج تحقيقات  دوم براي فرسودگي ورزشي ةمرتب
، 1تويلر-کلي، اکلند و ريتر) قبلي هماهنگ است

 نشانگانسه بعد مذکور بخشي از  خصوصاً، .(1999
فرسودگي هستند که حداقل بطور نظري فرض 

يك علت عمومي است.  نتيجةهاي آن شود نشانهمي
دوم  ةمتغير مكنون فرسودگي که يك متغير مرتب

در اين پژوهش است، بيانگر اين علت عمومي است. 
ل او ةهاي مرتباز تحليل عاملي تأييدي با عامل

، کاهش احساس بدنيفرسودگي هيجاني و  )يعني،
موفقيت در ورزش و کاهش ارزش ورزش کردن( و 

دوم )يعني، فرسودگي ورزشي(  ةيك عامل مرتب
مدل مورد نظر با استفاده از روش برآورد استفاده شد. 

و با  هاي کوواريانسحداکثر احتمال روي ماتريس
آزمون قرار  ، موردآموس نرم افزار 20 ةنسخ استفاده از

براي ( 1995، 2هو و بنتلرهيو و بنتلر )به نظر  گرفت.
ها، بهتر است اي در مورد برازش دادهارزيابي مقايسه

 شوند.اجرا و گزارش هاي برازش اي از شاخصدامنه
با نتايج  به بدست آمدهنتايج  ةمقايس براي

 هاي ر اين پژوهش از شاخصهاي قبلي، دپژوهش

                                                                 
1. Kelley, Eklund & Ritter-Taylor 

2. Hu & Bentler  

شاخص برازش  ،4کاي نسبي مجذور، 3مجذور کاي
شاخص ، 6شاخص برازش تطبيقي، 5هنجار نشده

ريشه ميانگين مربعات خطاي و  7نيكويي برازش
 .براي سنجش برازش مدل استفاده شد 8برآورد

اگر مجذور خي از لحاظ آماري معنادار نباشد دال بر 
برازش بسيار مناسب است اما اين شاخص در 

اً معنادار است و از اين غالب 100هاي بزرگتر از نمونه
رو شاخص مناسبي براي سنجش برازش مدل نيست. 

آزادي،  ةاگر شاخص نسبت مجذور خي بر درج
شد برازش بسيار مطلوب را نشان با سهکوچكتر از 

برازش ، برازش تطبيقيهاي دهد. اگر شاخصمي
باشد بر  90/0بزرگتر از  نيكويي برازش هنجار نشده و 

و بسيار مناسب داللت دارد و برازش بسيار مطلوب 
بر برازش مطلوب و مناسب و اگر  80/0بزرگتر از 

 05/0کوچكتر از  ميانگين مربعات خطاي برآورد ةريش
باشند بر برازش بسيار مطلوب داللت دارد و کوچكتر 

الكسوپالس و بر برازش مطلوب داللت دارد ) 08/0از 
 (. 2004، 9کاليتينيدس

نيز ضرايب همساني دروني  براي آزمون پايايي مقياس
نامة پرسشاصلي  ةآن محاسبه و با ضرايب نسخ

 رواسازيمقايسه شد. در طول مدت  فرسودگي ورزشي
شواهد تجربي براي حمايت از روابط  معموالًسازه، 

 يا و (روايي همگراهاي به لحاظ نظري مرتبط )سازه
مد نظر قرار هاي نامرتبط )روايي تفكيكي( روابط سازه

مطالعات قبلي روايي همگرا و . از آنجا که يرندگمي
را مورد  فرسودگي ورزشينامة پرسشروايي تفكيكي 
در  (2006کريسول و اکلند، ) اندتأييد قرار داده

                                                                 
3 . x2 

4 . x2/df 

5 . Non-Normed Fit Index 

6 . Comparative Fit Index 

7 . Goodness of Fit Index 

8 . Root Mean Squared Error of Approximation 

9. Alexopoulos & Kalaitzidis 
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روايي همگرا مورد توجه قرار  پژوهش حاضر صرفاً
هاي بين سه مقياس گرفت. در اين راستا همبستگي

هاي به زهو سا فرسودگي ورزشي نامةپرسشفرعي 
لحاظ نظري مرتبط با آنها )يعني، اضطراب و اطمينان 

 از خود( محاسبه گرديد.

 یافته ها
 ايرانينسخة تحليل عاملي تأييدي سه مقياس فرعي 

 :فرسودگي ورزشي نامةپرسش
 ،هاي ترجمه شدهبه منظور اطمينان از اينكه آيتم

کاهش احساس ، در ورزش بدنيفرسودگي هيجاني و 
را  کاهش ارزش ورزش کردن، و ورزش موفقيت در

مطابق با تعريف عملياتي ارائه شده از فرسودگي 
از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. سنجند يا نه، مي

کجي  ةيع نرمال تك متغيره نيز با محاسبوضعيت توز
به نظر موتن و  و کشيدگي هر آيتم بررسي شد.

ير ( هم کجي و هم کشيدگي بايد مقاد1985) 1کاپالن

داشته باشند. نتايج نشان داد که  1قدر مطلق  از کمتر
قرار  91/0تا  03/0اي بين کجي و کشيدگي در دامنه

هاي دارد، بنابراين انحراف جدي از نرمال بودن توزيع
اجراي تحليل  تك متغيره وجود نداشت. با اين حساب

عاملي با استفاده از روش حداکثر احتمال مناسب به 
 رسد.نظر مي

گيري که برازندگي مدل اندازه نيكوييهاي اخصش
فرسودگي نامة پرسشاول  ةعامل مرتببارگذاري سه 

دوم را مشخص  ةروي تنها عامل مرتب ورزشي
 =017/167کرد، مقادير قابل قبولي را نشان دادند مي

، شاخص برازش هنجار نشده =97/0، مجذورکاي
ريشه  =06/0، شاخص نيكويي برازش =97/0

(. ميانگين و انحراف ن مربعات خطاي برآوردميانگي
فرسودگي نامة پرسش ايراني ةخمعيار هر بعد نس

  آورده شده است. 1در جدول  ورزشي

 

 ورزشیفرسودگی   گانه. ميانگين، انحراف معيار و آلفای کرونباخ ابعاد سه1دول ج
 آلفای کرونباخ انحراف معيار ميانگين 

 75/0 97/3 54/9 بدنيخستگي هيجاني و 

 70/0 50/2 47/13 کاهش احساس موفقيت 

 81/0 76/3 58/10 کاهش ارزش

 
هاي خطا، و بارهاي عاملي استاندارد شده، واريانس

هاي مكنون )فرسودگي هيجاني و سازه همبستگي
، کاهش احساس موفقيت، و کاهش ارزش( با بدني

 اند. به غير از بارنشان داده شده 1 نمودارفرسودگي در 
)مربوط به بعد کاهش احساس  11 ۀعاملي آيتم شمار

 t )05/0< P <96/1موفقيت( ساير النداها در سطح )
بودند. اين نتايج قابل مقايسه با نتايجي بودند معنادار 

( در سه مقياس فرسودگي 2001که ريداك و اسميت )
(01/0< P  ،9/189 =،1شاخص =93/0 مجذور کاي 

، خص نيكويي برازششا =90/0، برازش هنجار نشده

                                                                 
1 . Kaplan 

بدست ( ميانگين مربعات خطاي برآورد ةريش =07/0
که مدل سلسله مراتبي توان گفت بنابراين ميآوردند. 

 فرسودگي ورزشينامة پرسشايراني  ةعاملي نسخ سه
ها دارد ولي به علت ناتواني آيتم برازش خوبي با داده

 در شدن موفق براي قبل به نسبت )من 11 ۀشمار

جش بعد کاهش دارم( در سن کمتري انينگر ورزش
مناسب  نامهپرسشنهايي  ةارزش، حذف آن از نسخ

نهايي ايراني  ةرسد. با اين حساب، نسخبه نظر مي
آيتم  پنجآيتم ) 14با  فرسودگي ورزشينامة پرسش

آيتم براي بعد  پنج، بدنيبراي بعد خستگي هيجاني و 
هش آيتم براي بعد کا چهارکاهش احساس موفقيت و 
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 ايراني بسنجد.جامعة اي از ورزشي را در نمونهتواند فرسودگي ارزش ورزش کردن( بخوبي مي
 
 

 
 عد فرسودگی ورزشی. تحليل عاملی تأیيدی سلسله مراتبی سه ب1ُشکل 

 
 شواهد مربوط به پایایی

از  فرسودگي ورزشينامة پرسشايراني  ةپايايي نسخ
هاي ياسضرايب آلفاي کرونباخ مق ةطريق محاسب

برآورد شد. اين  فرسودگي ورزشينامة پرسشفرعي 
نتايج شواهدي را مبني بر همساني دروني کافي سه 

فرسودگي نامة پرسشايراني  ةمقياس فرعي نسخ

به گذارد: ضرايب آلفاي کرونباخ در اختيار مي ورزشي
(. از 1بود )جدول  88/0تا  75/0بين  بدست آمده

ر آيتم با مبستگي هحاضر ه پژوهشطرف ديگر، در 
بيشتر  51/0کلي محاسبه شد و تمامي آنها از  ۀنمر

 بخش هستند.بودند که مقادير رضايت
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 *. ضرایب همبستگی ابعاد فرسودگی ورزشی با اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اطمينان از خود2جدول 
 اطمينان از خود اضطراب جسمانی اضطراب شناختی 

 -25/0 37/0 51/0 نيبدخستگي هيجاني و 

 -39/0 44/0 42/0 کاهش احساس موفقيت 

 -27/0 53/0 58/0 کاهش ارزش

 .معنادارند >01/0Pب همبستگي در سطح ائضر ة* کلي

 
 شواهد مربوط به روايي

 ةمحاسب در اين مطالعه، روايي همگرا از طريق
هاي سازهبا  فرسودگي ورزشينامة پرسش همبستگي

 برآورد شد. (و اضطراب از خود اطمينانخاص )يعني 
عاد فرسودگي همبستگي بها نشان داد اتحليل داده

اضطراب شناختي و جسماني با دو فرم  باال و مثبت
اطمينان با هاي منفي از طرف ديگر همبستگي دارند.

 .(2)جدول  دارند از خود

 

 گيریو نتيجه بحث
انتظارات فزاينده از ورزشكاران باعث افزايش 

در آنها  رواني از جمله فرسودگي ورزشي فشارهاي
فرسودگي  شود. بسياري از کارشناسان ورزشيمي

ورزشي را يكي از داليل اصلي افت عملكرد 
دانند. براي سنجش فرسودگي ورزشي ورزشكاران مي

چند مقياس در دست است که يكي از معتبرترين آنها 
رزشي ريداك و اسميت وفرسودگي  نامةپرسش

 . است (2001)
از  فرسودگي ورزشينامة پرسشايراني  ةپايايي نسخ

هاي ضرايب آلفاي کرونباخ مقياس ةطريق محاسب
برآورد شد. اين  فرسودگي ورزشينامة پرسشفرعي 

نتايج شواهدي را مبني بر همساني دروني کافي سه 
فرسودگي نامة پرسشايراني  ةمقياس فرعي نسخ

به اي کرونباخ گذارد: ضرايب آلفدر اختيار مي ورزشي
بود. اين مقادير از  88/0تا  75/0بين  بدست آمده

 2( و هنسون1987) 1مقادير پيشنهاد شده توسط نانالي
به هاي توان داده( بيشتر هستند، بنابراين مي2001)

را پايا ارزيابي کرد و نتايج را همسو با  بدست آمده
 فرسودگي ورزشينامة پرسشرواسازي مقياس اصلي 

( و ريدك و اسميت 2006ند )سول و اکليکر دانست.
 به اين نتيجه رسيدند که مقادير آلفاي (2001)

 87/0تا  71/0 ةهاي فرعي در دامنکرونباخ مقياس
در تحقيق  به بدست آمدهقرار دارد. نتايج آنها به نتايج 

قيق حاضر خيلي نزديك است. از طرف ديگر، در تح
اسبه شد و کلي مح ۀحاضر همبستگي هر آيتم با نمر

بيشتر بودند که مقادير  51/0تمامي آنها از 
 (.2000، 3کلينبخش هستند )رضايت

پايايي قابل قبول و روايي عاملي يك مقياس هيچ 
اي که آن مقياس اطميناني در مورد سنجش سازه

دهد. براي سنجش آن طراحي شده است، بدست نمي
رض هاي زيربنايي که فاز اينرو بهتر است روابط سازه

شوند گيري ميشود توسط مقياس مورد نظر اندازهمي
هاي هاي ديگر )که به لحاظ نظري با سازهبا سازه

بط هستند( مشخص گردد )يعني مورد نظر مقياس مرت
روايي سازه(. در اين مطالعه، روايي همگرا از  ةمحاسب

فرسودگي نامة پرسش همبستگي ةطريق محاسب
اطمينان از خود و  هاي خاص )يعنيبا سازه ورزشي

                                                                 
1. Nunnally  
2. Henson 

3. Kline  
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رفت اضطراب( برآورد شد. بطور نظري انتظار مي
 فرسودگي ورزشينامة پرسشهاي فرعي مقياس

بايكديگر همبسته باشند که در تحقيق حاضر نيز 
چنين شد. چندين مؤلف رابطه بين انگيزش و 

اند. برخي از مؤلفين که به فرسودگي را بررسي کرده
لمبري، هال ند بودند )هاي مختلف انگيزش عالقمفرم

کريسول و ، 2005کريسول و اکلند،  ،2008و رابرتس، 
( نشان دادند که فرسودگي با انگيزش 2006اکلند، 

ايي ههمبستگي منفي دارد ولي با انگيزش 1ساختهدخو
مثبت دارد.  ةرابط ،که کمتر خودساخته هستند

عد فرسودگي شود اضطراب با سه بُ چنين، فرض ميهم
فرسودگي  ةد. در واقع، برخي از مؤلفين رابطرابطه دار

کريسول و اند )با اثرات منفي را مورد تأکيد قرار داده
الكسوپالس و ، 2001، ريدك و اسميت، 2005اکلند، 

اب رقابتي با ابعاد ( همچنين، اضطر2004کاليتينيدس، 
، 2ويگنزمثبت نشان داده است ) ةفرسودگي رابط

، و مقايسه با نتايج (. با توجه به اين نتايج2006
ها نشان داد که (، تحليل داده2001ريداك و اسميت )

ايعاد فرسودگي همبستگي مثبت متوسط تا زياد با با 
دارند. از  دو فرم اضطراب شناختي و اضطراب جسماني

منفي متوسط تا زياد با اطمينان  طرف ديگر همبستگي
 دارند. از خود

با  ي ورزشيفرسودگنامة پرسشفارسي  ةروايي نسخ
از تحقيق حاضر مورد تأييد  به بدست آمدههاي داده

 يك مدل سلسله به بدست آمدهقرار گرفت. نتايج 
اول را تأييد کرد.  ةمرتب ةمراتبي با سه متغير نهفت

، ريدك و اسميت) انگليسي ةهمين نتيجه در نسخ
 (2010گئوتور و همكاران، فرانسوي ) ة( و نسخ2001

 بود. به بدست آمدهنيز  ورزشي فرسودگينامة پرسش
مراتبي با عامل ك مدل سلسلهمذکور ي پژوهشگران

دوم و سه عامل را بكار برده و برازش خوب  ةمرتب

                                                                 
1. self-determined motivation  
2. Wiggins 

 ها با مدل را گزارش کردند.داده
هاي بطور کلي، اين پژوهش با تأييد ويژگي

فرسودگي نامة پرسشفارسي  ةسنجي نسخروان
سط داده است. اين قبلي را ب مطالعاتنتايج  ورزشي
را بعنوان  فرسودگي ورزشينامة پرسش، پژوهش

براي سجش فرسودگي ورزشي  اابزاري روا و پاي
کند. با اين وجود به جوانان ورزشكار ايراني معرفي مي

شود با استفاده از آتي پيشنهاد مي پژوهشگران
فارسي  ةهاي روايي بيروني، روايي نسخشاخص
را تأييد کنند و پايايي  فرسودگي ورزشينامة پرسش

. براي اطمينان از آن را با يك نمونه بزرگ بسنحند
هاي مختلف، سنين صحت نتايج حاضر در ورزش

رواسازي  اتعمطالهاي متفاوت، مختلف و بافت
 متعددي الزم است.
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 : فرم کوتاه مقياس فرسودگی ورزشی1پيوست 

 
 ميزان تحصيالت:  سابقه ورزش )به سال(:       جنسيت:      سن )به سال(:      رشته ورزشي:            

 
  تقریباً عبارت

 وقت هيچ

 بعضی ندرت به

 اوقات

 تقریباً اغلب

 هميشه

      .ميدهم انجام ورزش در ارزشمندی چيزهای من. 1

 کنممی  زیادی خستگی احساس تمرینهایم از من. 2

  دیگر کارهای برای الزم انرژی سختی به کهبطوری

 .دارم

     

 صرف است بهتر ميکنم ورزش در من که تالشی. 3

 .کنم دیگری کار

     

 کردن ورزش زیادی در خستگی ساحسا من. 4

 .دارم

     

      .آورم نمی بدست زیادی چيزهای ورزش در من .5

 ورزشی عملکرد به زیادی توجه قبل به نسبت من. 6

 .ندارم ام

     

نمی  اضافه هایم توانایی به با ورزش کردن چيزی. 7

 شود.

     

      .کنم می ناکامی احساس ورزش از من .8

      م.کننمی ورزش قبل مثل. من 9

احساس می کنم ورزش کردن، از لحاظ فيزیکی  .10

 مرا فرسوده می کند.

     

 ورزش در شدن موفق برای قبل به نسبت من. 11

 .دارم کمتری نگرانی

     

من را  ورزش روانی و فيزیکی های خواسته .12

 .خسته کرده است

     

م مثل گذشته عملکرددر هر کاری،  ميرسد نظر به. 13

 خوب نيست.

     

      .ميکنم موفقيت احساس ورزش در من. 14

       .دارم منفی احساس ورزش به نسبت من. 15
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