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 مقدمه

خود با آ  مواجه  یورزش یورزشرارا  در دورا  زندگ شدریهسدند که ب یاز مشرالت یورزش یهابیآس

از  یریشگیو پ یآگاه روازاین. شوندمحسوب می ا یورزشرارا  و مرب یهاینگران جملهبوده و از 

حوزه  نیابه عالقه  ریاخ یهامنظور در سال نیهم به. رسدینظر مبه یو مقابله با آ  ضرور یدگیدبیآس

که از  دیام نیا با کند؛ یرا بررس آنیاوقوع  یو چگونگ هابیآس تیتا ماه است افدهی شیافزا پژوهشاز 

، به آنیااز  یریشگی، ضمن پشدهکسب  یشدریب یدانش و آگاه ها،بیآس تیماه ةجانطهمه یبررس قیطر

بدوانند هرچه  دیدهآسیبورزشرارا   نیهمچن ؛کمک شود زین یدگیدبیاز آس ییو رها یتوانطخش ندایفر

محققا   خ وص نیدر هم .دارند خالتد زمینه نیدر ا یورزش بازگردند. عوامل مخدلف ةزودتر به عرص

 زا میدر  یدیشخ  یهایژگیافرار، احساسا  و و دیاند تا نشا  دهند شاورزش تالش کرده یشناسروا 

نگرانی اغلب سازو مرکزی فرایند اضطراب رقابدی در  .(1) نقش داشده باشند هادیدگیآسیبو وقوع  وعیش

 عنوا بهتواند می ینگران .(2)شود ب در نظر گرفده میعنوا  بعد شناخدی اضطراورزش محسوب شده و به

 یفرد یوقد. (3)شود  فیتعر ،دارد یکندرل نسط رقابلیو غ ادیز یکه اثر منف یریافرار و ت او ای ازرشده

که شود تجربه می یاغلب زمان ی. نگران(4) ردیگیصور  م یافرار منف قیادراکاتش از طر ،نگرا  است

 . اندلر و همرارا (5)شود و مدمرکز  محدود یطیکننده و خطرناک محدیتوجه فرد به سمت منابع تید

اضطراب صفدی شامل دو بعد است؛ یری از ابعاد آ  اضطراب صفدی از آسیب بدنی اظیار داشدند که اغلب 

طور ویژه اضطراب صفدی از آسیب بدنی به ظرفیت یا زمینة فرد و بعد دیگر اضطراب صفدی مطیم است. به

هایی که فرد تحت کندرل )ارزیابی( و مشاهدو دیگرا  است، اطالق برای تجربة اضطراب در موقعیت

عنوا  اضطراب صفدی های جدید یا ناشناخده را بهگرایش فردی به تجربة اضطراب در موقعیت شود.می

 (.6-8) کنندقلمداد می

اظیار داشدند که اضطراب از آسیب مجدد و اضطراب  (9)همرارا  هاکفور  و در همین خ وص 

و  (1999) دا  اساس نیا . برشمار آیندصفدی مطیم باید از ابعاد میم در سازو اضطراب صفدی رقابدی به

 یهاک ینگران ةپرسشنام کردند. یو فوتطال را بررس یهاک رنا یباز ی(، بعد نگران2003) کیروتیدا  و س

دنطال آ  چیار عامل محدوایی پنیا  عامل توسعه یافت و به 2فوتطالدر  ینگران ةهمانند پرسشنام، 1یرقابد

و ترس  بیترس از آس ،یطیمح یمنف یابیترس از ارز ت،یترس از عدز موفق نگرانی ورزشی، از جمله عامل

                                                           
1. Competitive Hockey Worry Scale 

2. Football Worry Scale  
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اثرگذار باشد  ی افرادممرن است بر عملررد ورزش یورزش بیترس از آس شناسایی شد. از عوامل ناشناخده

. هیل معدقد است که ترس از آسیب معموالً برای (10) دهد شیورزش افزا احدمال بروز آسیب را درو 

رسد که ترس از عاقطت آسیب از تغییرا  فیزیولوژیری و نظر میهمة ورزشرارا  وجود دارد. به

گذارد. شود که بر عملررد و در نیایت افزایش خطر بروز آسیب واقعی تأثیر میخدی ناشی میشناروا 

شود ترس از آسیب مجدد به کاهش آمادگی روانی، مثل کاهش اعدماد به نفس و تمرکز ضعیف منجر می

. ورزشرارانی که ترس از (10)که این مسئله ممرن است مانعی برای پیشرفت در بازگشت به ورزش باشد 

گویند که با احساسا  جسمانی ناشی از محل آسیب یا اندکی کاهش در عملررد، پریشا  آسیب دارند، می

وری از لحاظ بیومرانیری در اجرای میار ، رد از طریق کاهش بیرهشوند. این تأثیر بر عملرحواس می

شود. هرچند اخیراً هیچ پژوهشی نگرانی از اسدفادو ضعیف از منابع انرژی و کاهش توجه نشا  داده می

هایی در قالب ترس از آسیب مجدد در ورزشرارا  آسیب مجدد در ورزشرارا  را بررسی نررده، پژوهش

و همرارا  نیز بیا  کردند که ترس از آسیب مجدد سطب برخی تغییرا   لوریتا. (10)صور  گرفده است 

. تیلور و همرارا  (11)دهد قعی را افزایش میشود که احدماالً خطر بروز آسیب مجدد وافیزیولوژیری می

دیده ناشی عدز اطمینا  از شرایط و بیطود محل آسیب( اظیار داشدند که ترس از آسیب مجدد از 1997)

شده توسط تواند شروع آسیب مجدد از طریق سازوکارهای ارائهشود و این فقدا  اعدماد به نفس میمی

)آزمایشی( در توانطخشی و بازگشت به  1( را تحت تأثیر قرار دهد و عملرردی همراه با تردید1993هیل )

دیدو تیم درصد اعضای آسیب 1/57گزارش دادند که  (12)تمرین )رقابت( را ایجاد کند. اِدری و همرارا  

اند. در ادامه، ویلیامز نشا  داد اسری در طی دورو توانطخشی ترس از آسیب مجدد را تجربه کرده

اند، همچنا  خطر باالیی در آسیب مجدد طور کامل در دورو توانطخشی بیطود نیافدهورزشرارانی که به

لحاظ بدنی آماده باشند، عدز آمادگی روانی برای  بر این، اگرچه ورزشرارا  ممرن است ازدارند. عالوه

شود که این خود، ترس از آسیب بازگشت به میادین ورزشی موجب عملررد ضعیف فرد در طول رقابت می

شود که و همرارا  بیا  کردند که ترس از آسیب مجدد سطب می تیکوس دهد.مجدد را افزایش می

سرانجاز . (13)ش خود باز نگردد یا تأخیر زیادی داشده باشد دیده پس از بیطودی، به ورزورزشرار آسیب

ترین عامل در برگشت عنوا  برجسدهبیا  کردند که مربیا  ترس از آسیب مجدد را به پودلوگ و الروند

بسیاری از تحقیقا  بر علل ترس از آسیب مجدد در ورزش  . بنابراین،(14) اندورزشرارا  معرفی کرده

                                                           
1.  Hesitancy 
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از آسیب مجدد با مسیر توانطخشی غیرمؤثر ( بیا  کردند که ترس 1997اند. تیلور و تیلور )مدمرکز شده

عطارتی، پدیس و دانیش به این ندیجه رسیدند که ترس ورزشرارا  از نطود تمرینا  در ارتطاط است. به

شود. براساس بندی مناسب و از درد و ناراحدی مربوط به آسیب ناشی میزما  منظم روزانه و برنامة

عنوا  دیدگی، ترس از آسیب مجدد را بهآسیب دنطالبهبرگشت به ورزش  یورزشرارا  برامشاهدو مربیا ، 

منظور سنجش ترس و اضطراب و نگرانی از آسیب، به .(15)اند ترین موضوع معرفی کردهبرجسده

داور و  یتوسط گافرکه پرسشنامة اجدناب از ترس اند که پژوهشگرا  ابزارهایی را تییه و تدوین کرده

سنجش اجدناب از ترس  منظوربه طراحی شد، یری از آ  موارد است. این پرسشنامه (2015آمار ) یوانس

پرسشنامه شامل  نیشد. ا نیو تدو یطراح ،اندهداشد بیکه تجربة آس یسالم ای دیدهآسیبدر ورزشرارا  

با توجه به هر سؤال  هپرسشنام نی. در ااستدر ورزشرارا  اجدناب از ترس  یریگاندازه یسؤال برا 10

 یبررس منظوربه. دکن ا یب ادیز یلیاز هرگز تا خ یازیامد 5 فیخود را در ط یشد  احساس زا یم دیفرد با

 8/0کرونطاخ با  یآلفا یکرونطاخ اسدفاده شد. ثطا  درون یآلفا بیاز ضر قیتحق نیدر ا یدرون یهمسان

 گامنتیل یبازساز یدر بازگشت مجدد پس از جراح شناخدیروا اثر عوامل  ةپرسشنام .(16)گزارش شد 

 تأثیرا  نییتع منظورارائه شده است. این ابزار به( 2008توسط اوبسدر، فوالر، المطورز ) یقدام یطیصل

ن یشد. ا تدوین یقدام یطیصل گامنتیل یبازساز یدر بازگشت مجدد پس از جراح خدیشناروا عوامل 

. پنج است سکیر یابیدر اجرا و ارز نفس بهسؤال با سه شاخ  عواطف، اعدماد  12شامل  پرسشنامه

 سنجد.میشش تا ده اعدماد به نفس در اجرا را  سؤاال شده و  یسنجش عواطف طراح یبرا سؤال

 نیال ینقطه رو 20گرفدن  ربا قرا سؤاال . همة بودشده  یطراح سکیر یابیارز یبرا 12و  11 هایسؤال

 یدرون ییایپا یبود. برا افدهیاخد اص  100تا  0از  گانهپنج شیافزا صور بهها شده بود. ارزش امدیازبندی

دیگری که در این حوزه  . ابزار(17) دست آمدبه 92/0کرونطاخ  یکه آلفا شدکرونطاخ اسدفاده  یاز آلفا

این سیاهه به اضطراب  است.( 2010واکلر و همرارا  ) ز آسیب مجددسیاهة اضطراب اگسدرش یافده، 

ورزشرارا  از آسیب مجدد در دو دورو بازتوانی و ورود به مسابقه یا تمرین اشاره دارد. این سیاهه برای 

سؤال و شامل دو عامل اضطراب از آسیب مجدد پس از بازتوانی  28سال ساخده شده و دارای  17-39افراد 

باشد. در این سیاهه، برای هر سؤال طیف لیرر  از آسیب مجدد پس از بازگشت به مسابقا  می و اضطراب

ترتیب نمرو یک تا چیار را چیارارزشی )هرگز، کم، نسطداٌ زیاد، خیلی زیاد( در نظر گرفده شده است که به

به این معنی که  ،است، نحوو امدیازدهی معروس 24و  13 هایدهند، الطده در سؤالبه خود اخد اص می

)یک امدیاز( را به خود امدیاز  ترینیینگزینة هرگز باالترین امدیاز )چیار امدیاز( و گزینة خیلی زیاد پا
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شده در بازگشت به مسابقا  در ورزشرارا  زشرارا  بازتوانیتوجه ور مقیاس. (18)دهد یاخد اص م

دیده است. پرسشنامة توجه ورزشرارا  یبآسدیده از دیگر ابزارهای مورد اسدفاده در ورزشرارا  یبآس

 7و حواس )کنندپر سؤال و شامل دو عامل، یک عامل  10شده در بازگشت به مسابقا ، دارای بازتوانی

دیده یبآستوجه ورزشرارا   یریگاندازه سؤال( است که برای 3وامل مرتطط با توجه )سؤال( و عامل دوز ع

سؤال طیف  برای هر پرسشنامه، این در دورو بازتوانی برای بازگشت به مسابقا  طراحی شده است. در

دهند ترتیب نمرو یک تا هفت را به خود اخد اص میارزشی در نظر گرفده شده است که به 7لیرر  

منظور سنجش نگرانی از به مجدد بیاز آس یعلل نگران( در مطالعة 2011کاریسدوکو و همرارا  ). (19)

 در زمینةسؤال  12پرسشنامه شامل  نیاآسیب مجدد در ورزشرارا  ابزاری را طراحی و تدوین کردند. 

و  یاز توانطخش یدو شاخ  علل نگران و دیدهآسیبمجدد ورزشرارا   بیاز آس یعلل نگران یریگاندازه

در این پرسشنامه با توجه به هر سؤال فرد باید میزا  موافقت خود را  .ستا فیحر ییاز توانا یعلل نگران

امدیازی از هرگز تا خیلی زیاد بررسی و گزینة مناسب را با توجه به احساسا  خود اندخاب  7در طیف 

منظور بررسی روایی سازه در این پرسشنامه طی سه مرحله از تحلیل عاملی اکدشافی و تحلیل کند. به

منظور بررسی همسانی درونی از ضریب آلفای کرونطاخ أییدی و روایی افدراقی اسدفاده شد. بهعاملی ت

بررسی پایایی زمانی اسدفاده شد،  منظوربه ایططقهاسدفاده شد. در این پژوهش از ضریب همطسدگی درو 

با اسدفاده  هادادهوزیع نمونه اسدفاده شد. نرمال بود  ت عنوا بهورزشرار  230در مرحلة سوز از  کهطوریبه

ندایج تحلیل عاملی اکدشافی بر دوعاملی بود  این پرسشنامه از ضریب مادریا بررسی و تأیید شد و در ادامه 

 هایکه شاخ طوریبر این تحلیل عاملی تأییدی از روایی سازو این ابزار حمایت کرد، بهتأکید کرد. عالوه

بوده است. ضریب  08/0و شاخ  رمزی برابر با  975/0آی برابر با و سی.اِف. 969/0ا .ا .اِ.آی برابر با 

ی و از توانطخش یعلل نگرانبررسی ثطا  زمانی ابزار نشا  داد که عامل  منظوربه ایططقهدرو  همطسدگی

. در بخش پایایی درونی نیز ضریب صدز هسدند 98/0و  94/0ترتیب دارای به فیحر ییاز توانا یعلل نگران

 96/0یی حریف از توانا یعلل نگرانو برای عامل  89/0ی از توانطخش یعلل نگرانونطاخ برای عامل آلفای کر

از آسیب پرسشنامه و پایایی سازه منظور تعیین روایی پژوهش حاضر به رو. ازاین(20)صدز گزارش شد 

بر این، تنیا پرداخده است. عالوه پرسشنامهبررسی روایی سازو  بهتری های نوین و قویمجدد با روش

 یژهوو به هاینهر تمامی زمو پیشرفت علوز د یستکافی ن پرسشنامهترجمه و روایی صوری و محدوایی یک 

عطار  دیگر هدف و به ةمطابق با جامعپرسشنامه روایی سازو یک بررسی شناسی ورزشی بر ضرور  روا 

. بنابراین تأیید کندی، تأکید مشودیبه آ  زبا  ترجمه و برگردا  م پرسشنامهکه نسخة اصلی  یاجامعه
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یابی معادال  ساخداری انجاز ییدی مطدنی بر مدلکه به روش تحلیل عاملی تأ پرسشنامه وروایی ساز

ایرانی(  دیدویبدر جامعة جدید )جامعة ورزشرارا  آسپرسشنامه برای ارزیابی قابل اسدفاده بود   گیرد،یم

 استسنجی میم روا  هایفرضیشتعیین پایایی یری دیگر از ملزوما  و پ ،از طرف دیگر است.ضروری 

مخدلف ارتطاط دارد و الزز است که با تغییر  یهاها در شرایط و زما با تررارپذیر بود  پاسخ ینوعکه به

ها بررسی شود. در ندیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین جامعه بار دیگر پایایی زمانی و ثطا  درونی آزمو 

رصدد پاسخ به این انجاز گرفده و د از آسیب مجدد پرسشنامة علل نگرانی روایی و پایایی نسخة فارسی

جامعة ایرانی از روایی  دیدویبمذکور در بین ورزشرارا  آس پرسشنامةکه آیا ترجمة فارسی  پرسش است

 سازه و پایایی )پایایی درونی و زمانی( مناسطی برخوردار است یا خیر؟

 

 یشناسروش

 جامعه و نمونة آماری

( ماهر ماهر،نیمه مطددی) میارتی مخدلف سطح دخدر و پسر دانشجویا  جامعة آماری پژوهش حاضر شامل

با توجه به تعریف بازیرن نخطه که شامل  رشدة ورزشی )چیار تیمی و شش انفرادی( شیر تیرا  بود. 15از 

ی سنی مخدلف )بزرگساال ، جوانا ، نوجوانا ( یا هاردههای ملی در یمتبازیرن برتر کشور یا اعضای  10

ر یک کشور است، بازیرنا  تیم ملی بزرگساال  و جوانا  و تمامی بازیرنا  حاضر ی لیگ برتهاباشگاههای یمت

ی مذکور، بازیرن نخطه محسوب شدند. در عین حال ورزشرارانی که در هارشدهدر مسابقا  لیگ برتر در 

افراد  عنوا بههای ملی را نداشدند، یمتلیگ دسده یک و لیگ دسده دو شرکت داشده و سابقة حضور در 

شود که حداقل به مد  سه ماه و حداکثر یک یمغیرنخطه محسوب شدند. بازیرن مطددی هم به فردی گفده 

اطالعی دلیل بی. به(21)است  کردهی ورزشی تیمی یا انفرادی مذکور تجربه کسب هارشدهسال در یری از 

از حجم دقیق و واقعی جامعه، تعیین حجم نمونه برحسب نوع هدف تحقیق انجاز گرفت. با توجه به اینره 

مه پیشنیاد شده نمونة مورد نیاز در مطالعا  تحلیل عاملی پنج تا ده آزمودنی به ازای هر گویه پرسشنا

سؤال  12نگرانی از آسیب مجدد در ورزش،  و با توجه به اینره تعداد سؤاال  پرسشنامة (22 ،23)است 

صور  آزمودنی( به 10ورزشرار مرد و ز  سطوح مخدلف میارتی )به ازای هر سؤال  195است، در ندیجه 

حقیق را تشریل دادند. شایا  ذکر است اندخاب این دامنة ای اندخاب شدند و نمونة آماری تت ادفی خوشه

 .(24)دهد های پژوهش را افزایش میپذیری یافدهوسیع سطح میار  و نوع رشدة ورزشی، قابلیت تعمیم
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 یآورجمعهای ابزار و روش

 ابزار مورد اسدفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش بود که توسط

گیری نگرانی ورزشرارا  از آسیب مجدد با دو عامل شامل برای اندازه( 2011) کاریسدوکو و همرارا 

سؤال دارد که عامل  12توانایی حریف ارائه شده است. این پرسشنامه  نگرانی از توانطخشی و نگرانی از

های سنجند و هر سؤال دارای گزینهنگرانی از توانطخشی هشت و نگرانی از توانایی حریف چیار سؤال را می

-7شده از ارزشی لیرر  )از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( است، که امدیاز دادهپاسخ براساس طیف هفت

شوند و تماز سؤاال  مثطت است صور  معروس امدیازدهی نمیسؤاال  به از یکتعیین شده و هیچ 1

(20). 

 روش اجرای پژوهش

مدخ    ابددا از روش بازترجمه، روایی صوری و صحت ترجمه علل نگرانی از آسیب مجدد توسط چند

شناسی ترجمه شرل بود که پرسشنامه توسط دو مدخ   روا و مدرجم تأیید شد. روش بازترجمه بدین

مرد و ز   ورزشرار 40شده و اصالحا  الزز انجاز گرفت. پس از ترجمه و تأیید، در جامعة کوچری بین 

ی و انجاز جرای مقدماتتوزیع و ترمیل شد و اصالحا  احدمالی آ  لحاظ شد )مطالعة مقدماتی(. پس از ا

آوری توسط مدخ   ها پس از جمعآوری شد. پرسشنامهاصالحا ، در نمونة آماری توزیع، ترمیل و جمع

 وتحلیل شد.های آماری مناسب تجزیهاده از روشبندی و با اسدفآمار دسده

 ی آماری پژوهش هاروش

ی و اسدنطاطی بود. از آمار توصیفی در تحقیق حاضر شامل آمار توصیف های آماری مورد اسدفادهروش

های مرکزی و پراکندگی و ترسیم نمودارها اسدفاده شد. در آمار اسدنطاطی مطابق برای محاسطة شاخ 

که محققا  یک مدل مفروض را در اخدیار دارند، اینره زمانی نظر مدخ   معادال  ساخداری مطنی بر

روش تحلیل  یل عاملی تأییدی باشد و نه اکدشافی، ازروش آماری مورد اسدفاده در مرحلة اول باید تحل

عطار  های پرسشنامه و بهپرسشنامهعاملی تأییدی مطدنی بر معادال  ساخداری برای بررسی و تأیید خرده

منظور انجاز محاسطا  آماری مذکور ( و به25-26دیگر تأیید روایی سازه )عاملی( پرسشنامه اسدفاده شد )

 اسدفاده شد. LISREL8.5و  SPSS-20افزار از دو نرز
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 هاافتهی

ها، از قطیل نسطت و تعداد شناخدی آزمودنیهای جمعیتدر بخش مربوط به آمار توصیفی ابددا ویژگی

صور  جدا ارائه شد و سپس میانگین و انحراف کنندگا  برحسب جنسیت و سطح میار  بهشرکت

و در ادامه با اسدفاده از تحلیل عاملی تأییدی به های پرسشنامه بررسی شد پرسشنامهاسداندارد خرده

منظور تعیین بررسی روایی سازو نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد پرداخده شد. به

 امه از ضریب آلفای کرونطاخ اسدفاده شد.ها و کل پرسشنهمسانی درونی عامل

 

شنامة علل نگرانی از آسيب پرس کنندگان برحسب جنسيت، سطح مهارت. فراوانی شرکت1جدول 

 مجدد

 درصد کل سطح مهارت کنندگانشرکت

  ماهر نيمه ماهر مبتدی  

 پسر

 

 94 31 33 30 تعداد

 48/0 32/0 35/0 31/0 درصد

 دختر

 

 101 16 46 39 تعداد

 51/0 15/0 45/0 38/0 درصد

 کل
 195 47 79 69 تعداد

 100 24/0 40/0 35/0 درصد

 

ماهر و ماهر پرسشنامة علل نگرانی ورزشرار مرد و ز  در سه سطح میارتی مطددی، نیمه 195در کل 

ماهر بیشدر و تعداد افراد کنندو نیمهاز آسیب مجدد را ترمیل کردند که درصد کل تعداد افراد شرکت

تعداد  وکنندگا  کمدر بود ماهر در بین شرکتمطددی در سطح مدوسط بود و تعداد افراد نیمه

 کنندگا  دخدر بیشدر از پسر بود.کتشر

 بررسی روايی سازه

اینره دوعاملی بود  پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد توسط پژوهشگرا  اثطا  شده  با توجه به

و اینره پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد پس از طی مراحل مقدماتی یعنی بازترجمه و تأیید روایی 

ین رو با در نظر گرفدن امحدوایی و صوری توسط مدخ  ا ، دچار تغییر و حذف سؤال نشده است، ازاین

منظور بررسی و تأیید روایی سازو موارد، انجاز تحلیل عاملی تأییدی مطدنی بر مدل معادال  ساخداری به

علل  پرسشنامةاین پرسشنامه در جامعة ورزشرارا  ایرانی کافی است. تحلیل عاملی تأییدی مرتطة اول 



    161                                                تعيين روايی و پايايی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسيب مجدد
 

از آسیب مجدد مناسب بوده  گیری پرسشنامة علل نگرانینگرانی از آسیب مجدد نشا  داد که مدل اندازه

ارائه شده که ندایج بیانگر تناسب مدل است. با  2گیری در جدول های تناسب مدل اندازهاست. شاخ 

یک یابی معادال  ساخداری، توافق عمومی و کلی در مورد اینره کدازتوجه به اینره در بین مدخ  ا  مدل

شود ترکیطی از سه کند، وجود ندارد، پیشنیاد میمی های برازندگی برآورد بیدری از مدل فراهماز شاخ 

های برازندگی نقاط برش مدفاوتی را ارائه برای شاخ  . مدخ  ا (22 ،27)شود تا چیار شاخ  گزارش 

رو در ادامه مدل تحلیلی تأییدی مرتطة اول پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد )شرل اند، ازاینکرده

 (.2های برازندگی مدل مربوطه به نمایش گذاشده شده است )جدول ( و جدول شاخ 1

 

 

 نگرانی از آسيب مجدد ةپرسشنام اول تخمين استاندارد ةمدل مرتب .1شکل 
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 برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی هایشاخص .3 جدول

 شدهمقادير مشاهده اختصار های برازششاخص

 2X 26/66 مجذور کای دو

 Df 33 درجه آزادی

 P 0001/0 سطح معناداری

 df2X 2/ نسطت مجذور کای دو به درجة آزادی

 TFL 91/0 شاخ  برازندگی فزاینده

 TLI/NNFI 90/0 بونت بندلر غیرهنجاری یا لوییس تاکر برازش شاخ 

 CFI 95/0 بندلر تططیقی برازش شاخ 

 RMSEA 73/0 تقریب برآورد مجذور میانگین ریشة شاخ 

 AGFI 87/0 یافدهتعدیل برازش نیرویی شاخ 

 PGFI 40/0 مقد د برازش نیرویی شاخ 

  
صدز،  90از  باالتر 2آی.ال. تی و 1ای.اف.سی هایشاخ  شود،می مشاهده 3جدول  در کهگونههما 

 برابر 5رمزی شاخ  صدز( وبین صفر و یک )باالتر از پنج 4آی.اف.جی.پی و 3آی.اف.جی.های ایشاخ 

 برازش ندیجه در برازندگی )تناسب( و هایشاخ  بود  قطول و معقول قابل کیطی صدز است،با هفت

 به دوخی شاخ  مورد در دو است. دی.اف به دونسطت خی. است مطلوب و مناسب گیریمدل اندازه

تر از سه را پیشنیاد ندارد، اما بیشدر پژوهشگرا  مقدار پایین وجود قطولی قابل مقادیر دربارو توافقی دی.اف،

 6مرنو  مدغیرهای و( سؤاال ) شدهمشاهده مدغیرهای بین ارتطاط معناداری بررسی اند. برایداده

 هایپرسشنامهخرده با سؤاال  بین رابطة مورد در تی شاخ . شد اسدفاده تی شاخ  از( هاشاخ )

 معنادار رابطة که است این بیانگر که بوده دو از باالتر سؤاال  همة در تی مقدار که دهدمی نشا  مربوط،

 هاعامل مورد در پیشگویی به قادر سؤاال  که معنیبدین است؛ برقرار مربوط هایعامل و سؤاال  بین

 هسدند.

                                                           
1. Comparative Fit Indices 

2. Tucker-Lewis fit index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Parsimony Goodness of Fit Index 

5. Root Mean Square Error of Approximation 

6. Latent 

7. Second Order 
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 شاخص تی و بار عاملی پرسشنامة نگرانی از آسيب مجدد .4 جدول

 بار عاملی تی متن سؤاالت

 40/0 40/5 کنم؟طور مداوز برنامه توانطخشی را دنطال نمی. من به1

 78/0 92/11 دهم؟. من تمرینا  توانطخشی را با عجله انجاز می2

 51/0 03/7 گیرز؟دیدگی را جدی نمیآسیب. من 3

 26/0 63/3 شود؟صور  خشن ظاهر می. در بازی حریف به4

 36/0 86/4 کنم؟درسدی برنامة توانطخشی را دنطال نمی. من به5

 27/0 84/3 . من هیچ اطالعاتی در مورد بازی حریف ندارز؟6

 26/0 44/3 گیرز؟. من برنامة توانطخشی را جدی در نظر نمی7

 20/0 59/2 . من بایسدی اهمیت بیشدری به برنامة توانطخشی بدهم؟8

 42/0 73/5 گیرد؟خوبی آنچه که باید انجاز شود، صور  نمی. برنامة توانطخشی به9

 24/0 35/3 . در بازی حریف برای من ناشناخده است؟10

 5/1 86/12 های حریف ندارز؟. من اطالعی از توانایی11

 21/0 73/2 دهم؟تمرینا  توانطخشی را با بیشدرین تالش انجاز می. من 12

 

عامل در  که دهدمی نشا  هاعامل به مربوط سؤاال  از هر یک پارامدر تخمین مقادیر تردقیق بررسی

با  11سؤال  ریفحو عامل نگرانی از توانایی  10مقدار تی  78/0با بار عاملی  2سؤال نگرانی از توانطخشی 

هسدند.  خود به مربوط هایدر عامل بینپیش مدغیرهای ترینمیم 86/12 و مقدار تی5/1 بار عاملی

  همگی باالتر از دو سؤاال 12مقادیر شاخ  تی در تمامی ، نشا  داده شده 4طورکه در جدول هما 

 خود است.های بین سؤاال  با عامل داریمعن ةکه حاکی از وجود رابط است

 

 سانی( درونیثبات )هم

مناسب  جددمعلل نگرانی از آسیب  هایعامل درونی همسانی تعیین برای کرونطاخ ضریب آلفای ندایج

 70/0یب آلفای کرونطاخ باالتر از و کل پرسشنامه، دارای ضر هاعاملکه تمامی یطوربه، شودیمارزیابی 

 همسانی( درونی)ثطا   از های آ ،عامل و پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجددبنابراین . هسدندصدز 

 برخوردارند. قابل قطولی و مطلوب
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 گیرینتیجه و بحث

در  ب مجددپرسشنامة علل نگرانی از آسیهدف از این پژوهش، بررسی روایی سازه و پایایی نسخة فارسی 

از تحلیل عاملی  نگرانی از آسیب مجددسازو پرسشنامة  منظور بررسی رواییبود. به دیدهیبورزشرارا  آس

نمایی، اسدفاده شد. ندایج تحلیل عاملی تأییدی اولیه نشا  داد که تأییدی با روش برآورد حداکثر درست

ابل قطولی برخوردار از برازندگی و تناسب ق دیدهیبدر ورزشرارا  آس پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

 تاکر برازش و شاخ  085/0رمزی با مقدار  ، شاخ 92/0های سی.اف.آی با مقدار چراکه شاخ  است،

منظور شناسایی به . در ادامه واستنشا  داد که مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار  91/0لویس با مقدار 

اخدار سسؤال از  12پرسشنامه با این بررسی شد، برازش مدل اولیه، شاخ  تی و بارهای عاملی  بیدر

 کاریسداکوهای فده. این بخش از ندایج پژوهش با یااستبل قطولی برخوردار قا وعاملی و در ندیجه روایی ساز

رسشنامة پسنجی نسخة انگلیسی )اصلی( های روا ( که به طراحی و بررسی ویژگی2011و همرارا  )

در پژوهش  کهیطور. بهستهمراسدا، پرداخدند دیدهیبدر ورزشرارا  آس علل نگرانی از آسیب مجدد

ال  این د که سؤاش(، با اسدفاده از روند تحلیل عاملی اکدشافی، مشخ  2011و همرارا  ) کاریسداکو

دهند. با عنایت را نشا  می واریانس کل درصد 56/80شوند که ا اسدفاده از دو عامل تطیین میپرسشنامه ب

رزشرارا  و در پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجددکه مدل تحلیلی  گفتتوا  به نزدیری ندایج می

تأیید  روازاینده است؛ مورد حمایت و تأیید قرار گرف زبا یدر هر دو جامعة انگلیسی و فارس دیدهیبآس

توا  به ش حاضر را میدر پژوه پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجددمدل نسخة فارسی وکاست کمبی

  نسطت داد. ترجمة مناسب و هماهنگ اصطالحا  موجود بین دو زبا  فارسی و انگلیسی

مرنو   )سؤاال ( و مدغیرهای شدهمدغیرهای مشاهده بین ارتطاط معناداری در ادامه برای بررسی 

 نشا  های مربوط،عامل با بین سؤاال  رابطة مورد در تی ها( از شاخ  تی اسدفاده شد. شاخ )عامل

و  سؤاال  بین معنادار بوده که بیانگر این است که رابطة 2از  باالتر سؤاال  همة در تی که مقدار دهدمی

 کهیطوربه ،ندهسدها که سؤاال  قادر به پیشگویی در مورد عامل امعنبرقرار است، بدین مربوط هایعامل

مرنو   یرهایمدغیا هما   هاعامل بینییشطور معناداری قابلیت پتمامی بارهای عاملی )ضرایب مسیر( به

ای به این روش ( در گزارش علمی خود اشاره2011و همرارا  ) کاریسداکو(. اما P<05/0دند )خود را داش

ین سؤال در ترمیمنگرانی از توانطخشی، که در عامل  دهدیمبار عاملی سؤاال  نشا   اما ،اندنداشده

عامل نگرانی از  یشگویپسؤال  ینترمیمدر نسخة فارسی  کهیدرحال است، 4آ ، سؤال شمارو  یشگوییپ

ندایج این بخش از پژوهش با ندایج پژوهش  بوده است. 78/0با بار عاملی  2توانطخشی، سؤال شمارو 
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و احدماالً تفاو  در زبا  و فرهنگ موجب برداشت بیدر از سؤال  ستنیو همرارا  همراسدا  کاریسداکو

ین ترمیم 96/0با بار عاملی  10ف، سؤال در عامل مربوطه شد. اما در عامل نگرانی از توانایی حری 2شمارو 

ین مدغیر پیشگوی ترمیم 5/1با بار عاملی  11که در نسخة فارسی، سؤال یدرحالمدغیر پیشگو بوده است، 

کنندو یهتوجعامل باالتر خود بوده است. درک بیدر و تفسیر مدفاو  در دو زبا  فارسی و انگلیسی، احدماالً 

نگرانی از همرارا  ضرایب آلفای کرونطاخ برای عامل  وکاریسداکو  کهیطوربه .تفاو  مذکور خواهد بود

گزارش دادند که تطابق نزدیری با ندایج  96/0نگرانی از توانایی حریف را عامل  و 98/0توانطخشی را 

های مقدار ضریب آلفای کرونطاخ عامل دهد،میطورکه ندایج نشا  اما هما  ،پژوهش حاضر داشت

 مسئله از آسیب مجدد در نسخة انگلیسی باالتر از نسخة فارسی بوده است که این لل نگرانیپرسشنامة ع

های فرهنگی بین دو زبا  داشده باشد که الطده ندایج در هردو نسخه قابل قطول و تواند ریشه در تفاو می

  .(20) دارای مطلوبیت است

به دو عامل  دیدهیبشرارا  آسزدر ور علل نگرانی از آسیب مجددطور کلی پژوهش در زمینة به

(. در 2011و همرارا ،  کاریسداکوتأکید دارند ) نگرانی از توانطخشی و نگرانی از توانایی حریفاضطراب 

ایرانی و خارجی،  دیدویبمذکور بین ورزشرارا  آس پرسشنامةهای مربوط در سا  از عاملواقع، درک یر

به ندایج مشابه و همراسدا بین دو نسخة فارسی و انگلیسی منجر شده است. از طرفی، تطیین درست 

رین ، ما را در رسید  به باالتپرسشنامهیک از مفاهیم و نیز ترجمة آسا  و درست  سؤاال  مربوط به هر

توا  تعداد نمونة کافی و میانگین دامنة سنی مشابه را از ندیجة ممرن همراهی کرده است. همچنین، می

 ها بین دو زبا  دانست.دیگر دالیل همراسدایی پژوهش

طور کلی، ندایج پژوهش حاضر نشا  داد که تحلیل عاملی تأییدی، ضریب آلفای کرونطاخ به

 دیدهیبشرارا  آسزدر ور فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجددای نسخة ططقههمطسدگی درو 

پرسشنامة علل که  گفتتوا  میکند و مذکور حمایت میسؤال پرسشنامة  12و  یاز ساخدار دوعامل

عنوا  ابزاری روا و پایا قابلیت آ  را دارد تا برای به دیدهیبشرارا  آسزدر ور نگرانی از آسیب مجدد

بنابراین  کار رود.بهجامعة ایرانی  دهیدبیمجدد در ورزشرارا  آس بییابی اضطراب از آسمطالعه و ارز

های پژوهشی بیشدری را فراهم سازد و با اسدفاده همراه سایر ابزارها، بسدر فعالیتتواند بهاین ابزار می

های ریزیرا شناسایی و در برنامه دهیدبیشناخدی ورزشرارا  آسها روا توا  برخی نیازمندیاز آ  می

با توجه به اینره عامل اول این ابزار در مورد نگرانی از توانطخشی فرد بوده است، باور  د.کرآینده لحاظ 

کند. بنابراین تقویت ورزشرار به توانایی خود برای اتماز دورو بازتوانی و بازگشت به میدا  را ارزیابی می
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. (28)روند بازگشت وی را تسییل و تسریع کند  تواندیمبازتوانی  اعدماد ورزشرار به تمرینا 

بازتوانی خود  یهابرنامهخود ارزیابی مثطدی دارند، به فرایند و ورزشرارانی که نسطت به دورو بازتوانی 

. کندیمکمک شایانی  آنیا ترعیسرو این میم به بازگشت هرچه  دهندیمپایطندی بیشدری نشا  

ورزشرارا  با ارزیابی منفی نسطت به دورو بازتوانی خود، تالش کمدری از خود در تمرینا   کهیدرحال

و  سازدیمو این میم موجطا  تأخیر در کسب شرایط اولیة ورزشرار را فراهم  دهندیمبازتوانی نشا  

( اخدالال  1995برای مثال دالی و همرارا  ) .(29) کنندیماخدالال  عاطفی را در این دوره تجربه 

از ناحیة زانو )پارگی رباط صلیطی( با اعدماد کم به دورو بازتوانی  دهیدبیآسعاطفی را در ورزشرارا  

وجود . (29)گزارش کردند که عامل افزایش زما  بازتوانی و حدی خطر بیشدر آسیب مجدد بوده است 

در  دانش چندانی که یهایسازه از را ما درک ،علل نگرانی از آسیب مجدد گیریاندازه برای پایا و ابزاری روا

 تروینی بیدر الگوهای درک به ذکرشده هایویژگی با ابزار این همچنین کرد. خواهد بیشدر نداریم، آ  مورد

 مدیریدی اقداما  و راهطردها یافدن مد،اکار سنجش در خ وص پژوهش روند و به کندمی کمک سازه این

تقویت شانس  منظوربهمیم  یراهرارهایری از  .بخشدمی سرعت علل نگرانی از آسیب مجدد به مربوط

، اسدفاده از ینیگزهدفشامل ر دورو بازتوانی، اسدفاده از راهطردهای تمرین ذهنی موفقیت ورزشرارا  د

ابزار حاضر  .(20)است  توجهتمرکز و  یهامیار تقویت اعدماد به نفس و توسعة خودگفداری مثطت و 

کار رود و این و نگرانی از توانایی حریف به یتوانطخشمانند نگرانی از  یهاسازهسنجش  منظوربه تواندیم

دیده از ناحیة زانو، کدف و مچ پا( یبآس)برای مثال ورزشرارا   موضوع پس از بررسی وضعیت ورزشرارا 

ی ذکر شناخدروا  یهامیار ی همانند آنچه در تمرینا  شناخدروا ساز مداخال  ینهزم، آنیاو امدیازا  

دیدگی شدید و خفیف را مقایسه های ورزشرارا  دارای آسیبتوانند پاسخیهای آتی مپژوهش شد، شود.

های ورزشرارانی دیده را با پاسخهای ورزشرارا  آسیبهمزما  پاسخ ،همچنین برای ارزیابی روایی نند.ک

 بین این پرسشنامه بهمقایسه کنند. همچنین برای بررسی روایی پیش ،انددیدگی رهایی یافدهکه از آسیب

هایی را تجمیع کرد که توا  شواهد و فرضیهبین میپژوهش بیشدری نیاز داریم. برای تعیین روایی پیش

شوند. برای دیگر مرتطط می شدوبینییشهای پهای این پرسشنامه به سازهدر آ  تعاریف عملیاتی سازه

های نیازمند تماس بدنی زشکننده در ورتوا  به بررسی این موضوع پرداخت که آیا افراد شرکتمثال، می

دیدگی پس از بازگشت های فاقد تماس بدنی، نسطت به آسیبکننده در ورزشدر مقایسه با افراد شرکت

دیدگی مجدد در ( معدقدند اضطراب آسیب1997بیشدری دارند یا خیر. تیلور و تیلور ) مسابقا  نگرانیبه 

توا  برای می پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدداز  گذارد.زما  بازگشت به مسابقه بر عملررد تأثیر می
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های بین ورزشرارا  دارای عملررد مناسب پس از بازگشت به مسابقه و ورزشرارا  دارای بررسی تفاو 

 وپایطندی نسطت به بازتوانی را در دور یژهوتوا  عملررد، بهعملررد نامطلوب اسدفاده کرد. همچنین، می

بازتوانی بر سرعت بازتوانی  ودیدگی در دور( معدقد است اضطراب آسیب1993بازتوانی بررسی کرد. هیل )

دیده در ارتطاط با ای همگن و مدشرل از ورزشرارا  آسیبتوا  در نمونهتأثیر بالقوه دارد. این رابطه را می

توا  برای شده میارائه پرسشنامة. همچنین از (10) بررسی کرد پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

شناخدی و روا  تأثیرا دیدگی مجدد و ( بین اضطراب آسیب1993پیشنیادی هیل ) ةبررسی رابط

اضطراب  وعالوه، با توجه به تأثیر بالقوپرتی( اسدفاده کرد. بهتنش عضال  و حواس ثالًفیزیولوژیک )م

عنوا  ابزاری برای سنجش و به پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجددتوا  از دیدگی مجدد، میآسیب

و  نگرانی از آسیب مجددشناخدی در کمک به ورزشرارا  برای مدیریت بررسی اثربخشی مداخال  روا 

را پرسشنامه های آتی باید روایی همگرای این شناسایی ورزشرارا  نیازمند مداخله بیره گرفت. پژوهش

فعلی این سیاهه است. پژوهشگر در بررسی روایی همگرا  هایبررسی کنند، چراکه روایی همگرا از ضعف

کند. برای مثال، میزا  مشابیت ابزار سنجش فعلی با ابزارهای مشابه از لحاظ نظری را مشخ  می

 1هراسی )ترس از حرکت( تامپاحرکت ةتوانند میزا  همگرایی این سیاهه را با پرسشنامپژوهشگرا  می

  .بررسی کنند
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