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  چكيده
تواند اجراي سطح بااليي بـه نمـايش بگـذارد و پيـروز      هاي ورزشي، استرس امري طبيعي است و ورزشكاري ميدر رقابت

ه هدف از پژوهش حاضر، بررسي روايي و پايايي پرسشـنامة سـبك مقابلـ   . شود كه قدرت مقابله با استرس را داشته باشد
به اين منظور نخست پرسشنامه طي چند مرحلـه ترجمـه شـد و سـپس بـراي      . براي ورزشكاران انشل و كايسيديس بود

شـده بـه هفـت     تعيين روايي محتوا براساس معيارهاي نسبت روايي محتوا و شـاخص روايـي محتـوا، پرسشـنامة ترجمـه     
سپس براي بررسي روايي سازه، . بل پذيرش بودروايي محتوا از نظر متخصصان قا. شناسي ورزشي داده شد متخصص روان
هاي تيمي و انفرادي داده شد و با استفاده از تحليل عاملي  ورزشكار با سطوح متفاوت مهارتي در رشته 425پرسشنامه به 
، X2/df=67/1(هـا بـا مـدل بـود      نتايج تحليل عاملي تأييدي حاكي از برازش مناسـب داده . ها تحليل شدند تأييدي داده

945/0=CFI ،927/0=NFI ،048/0=RMSEA .(  ــه ــراي ب ــز ب ــاخ ني ــاي كرونب ــي   از آلف ــاني درون دســت آوردن همس
بود  814/0و براي سبك اجتنابي  763/0ضريب آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس سبك گرايشي . ها استفاده شد زيرمقياس
فـت كـه پرسشـنامة سـبك مقابلـه بـراي       تـوان گ  براساس اين نتايج مـي . دهندة پايايي مناسب پرسشنامه است كه نشان

  .هاي مقابله با آن است هاي ايراني در زمينة استرس ورزشي و روش ورزشكاران، ابزاري مناسب براي پژوهش
  

 هاي كليديواژه

  .استرس ورزشي، تحليل عاملي، روايي سازه، مقابله با استرس، همساني دروني
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  مقدمه
 در است ممكن همة افراد. است پزشكي روان و شناسي روان در ايجر هاي واژه از يكي 1استرس امروزه، واژة

 كه است انسان طبيعي زندگي از بخشي استرس .باشند كرده تجربه را رواني فشارهاي بعضي زندگي
 استرس اما. كندمي بهتر را فرد عملكرد و تر قوي را حافظه مؤثرتر، را يادگيري و مفيد است آن كم مقدار
ميادين ورزشي  ).18،17( شود مي منجر رواني اختالل به يا دهد مي كاهش را فرد لكردتدريج عم به زياد

زا بودن آن را در حد بااليي مشاهده كرد و شاهد آثار زيانبار  توان استرس هايي است كه مي يكي از مكان
گوناگوني  ايه واكنش زا استرس وقايع برابر در افراد). 18(استرس بر عملكرد افراد ورزشكار در آن بود 

 2فرايند كنار آمدن با استرس را مقابله. دهند و هر يك روشي براي كنار آمدن با استرس دارند مي نشان
مقابلة مؤثر با استرس، در رويدادهاي ورزشي يكي از الزامات براي دستيابي به اجراي ). 9(نامند  مي

موضوعات مرتبط با مقابله با استرس  سطح باال و پيروز شدن است و به اين سبب اخيراً توجه زيادي به
  ).11(ورزشي معطوف شده است 

 تهديدكننده هاي موقعيت بر مختلف هاي شيوه به توسل با است ممكن در رويارويي با استرس، افراد
 به موجب راهبردها اين كنند؛ مي اتخاذ را 3اجتنابي راهبردهاي افراد بعضي. آيند فائق برانگيز چالش و

 مشكل با مواجهه از كندمي سعي فرد آن در و شوند مي زا استرس موقعيت انكار يا رساندن حداقل
 اقدامي مشكل رفع مورد در ولي كند، مي بيان را مشكل به مربوط هيجان و تنش ؛)11،9(ورزد  اجتناب

 موقعيت به مستقيم طور به و برند مي كار به را 4گرايشي راهبردهاي ديگر گروهي. دهد انجام نمي
 هايموقعيت در كردن عمل و كردن فكر جديد هاي شيوه كنند مي سعي و پردازند مي آفرين مشكل
  ).13،10،9( بيابند را آفرين مشكل
را براي ) هاي كيفي و كمي روش(هاي گوناگوني شناسي ورزشي، روش پژوهشگران در زمينة روان 

هاي ارزيابي به پژوهشگران فرصت  شرو. برند كار مي در ورزشكاران به 5ارزيابي روش مقابله با استرس
هاي متفاوت بهترين هاي متفاوت با دقت بيشتري پاسخ دهند و در موقعيت دهد تا بتوانند به پرسشمي

شناسي قصد بررسي روش مقابله با  كه روان براي مثال زماني). 21(كار برند  روش را براي ارزيابي به

                                                           
1. Stress 
2. Coping 
3. Avoidance strategies 
4. Approach strategies 
5. Coping with stress 
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خواهد روش  كه پژوهشگري مي كيفي است، اما زماني استرس يك ورزشكار را دارد، بهترين روش، روش
مقابله با استرس گروه زيادي از ورزشكاران را بررسي كند، روش مناسب ديگر روش كيفي نيست، بلكه 

  ).5، 21،20(تر است  روش كمي مناسب
را طراحي  شناسان ورزشي براي بررسي روش مقابله با استرس ورزشكاران چندين پرسشنامه روان

هاي مشهور يكي از ابزار. اند كه هر كدام فرم خاصي دارند، اما در محتوا تقريباً نزديك به هم هستندكرده
است كه انشل و كايسيديس » )CSIA1(پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران «در اين زمينه 

ايشي شانزده پرسش است كه هشت پرسش آن روش مقابلة گر لاين پرسشنامه شام. اند ساخته) 1997(
اين پرسشنامة ) 1997(انشل و كايسيديس . سنجندو هشت پرسش آن روش مقابلة اجتنابي را مي

ي اين پرسشنامه را به اين 2آنها روايي محتوا. داراي فرم كوتاه را بيشتر براي اهداف پژوهشي ساختند
بازپاسخ، از  هايدست آوردند كه در ابتدا از طريق مطالعة مقدماتي با استفاده از پرسش صورت به

سپس محققان . ها پاسخ تشريحي دهند ورزشكاران خواستند تا در مورد مقابله با استرس به اين پرسش
پس از آن پرسشنامه را دو مربي . هاي تشريحي ورزشكاران اين پرسشنامه را طرح كردند براساس پاسخ
ادبيات انگليسي داده شد؛ وي  ها، پرسشنامه به معلمسپس براي رواني و گويا بودن پرسش. تأييد كردند

از طريق تحليل عاملي  3سپس براي بررسي روايي سازه. تأييد كردرا ها رواني و گويا بودن پرسش
دست آوردند و مدل حاضر را شكل  ورزشكار دو عامل به 330آمده از  دست اكتشافي بر روي دادة به

و اجتنابي را با استفاده از آلفاي  همچنين بيان كردند كه پايايي دو زيرمقياس روش گرايشي. دادند
سبب روايي و پايايي مناسب آن در اين پرسشنامه به. دست آوردند به 72/0و  75/0ترتيب  كرونباخ، به

هاي مهم اين ابزار اين است كه از ويژگي). 9(چندين كشور استفاده شده است و شهرت زيادي دارد 
سترس ورزشي ساخته شده است كه تا قبل از اين هاي مقابله با اطور ويژه براي بررسي سبك به

  هاي عمومي مقابله با استرس استفاده هاي مقابله با استرس از پرسشنامهها در زمينة سبك پژوهش
هاي ويژگي برجستة اين ابزار اين است كه فرمي كوتاه دارد و براي پيمايش سبك مقابله گروه. كردندمي

هاي متعددي از اين پرسشنامه استفاده شده در پژوهش). 9(است زياد و اهداف پژوهشي بسيار مناسب 
اي ورزشكاران چيني پرداختند و به پيمايش سبك مقابله) 2004(براي مثال سينگ و زانگ . است

همچنين انشل ). 22(عوامل اثرگذاري را در سبك مقابله با استرس در ورزشكاران چيني مشاهده كردند 
                                                           

1. Coping Style Inventory of Athletes 
2. Content validity 
3  . Construct validity 
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ده از اين پرسشنامه، سبك مقابله و راهبردهاي مقابله با استرس و سطح با استفا) 2002(و اندرسون 
  ).7(سبك مقابله با استرس با اجراي افراد ارتباط داشت . اي را مطالعه كردند بازان حرفه اجراي تنيس

) كه هم در سطح جهاني استفاده شده باشد و فرم كوتاهي داشته باشد(در كشور ما چنين ابزاري 
در ايران تنها يك ابزار روا و پايا در مورد روش . روش مقابله با استرس ورزشي وجود ندارد براي ارزيابي

پرسش است  40ساخته شده و داراي ) 1386(مقابله با استرس ورزشكاران يافت شد كه توسط بشارت 
» پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«بشارت و » هاي مقابله با استرس ورزشي مقياس سبك«). 2(

پرسشي  40يكي مربوط به فرم آنهاست كه ابزار بشارت . انشل و كايسيديس دو تفاوت مهم با هم دارند
ها پرسشي است؛ دوم اينكه ابزار انشل و كايسيديس، يكي از پرسشنامه 16و اما ابزار انشل و كايسيديس 

هاي بسياري در هاي مقابله با استرس ورزشي است كه شهرت جهاني دارد و پژوهشدر زمينة سبك
هاي گونه نيست و بيشتر در پژوهش اند، اما پرسشنامة بشارت اينسطح جهان از اين ابزار استفاده كرده

وجود ابزاري كه در سطح بزرگي از جوامع بتوان از ). 13،11،10،9،2(داخلي از آن استفاده شده است 
هاي با اندازة نمونة باال آن در پژوهش و بتوان از) در چندين جامعه روا و پايا باشد(آن استفاده كرد 

هاي مروري و  پردازي و پژوهشتواند براي نظريهاستفاده كرد، خصيصة منحصر به فردي دارد كه مي
در حد امكان، وجود چنين ابزاري براي جامعة ايران از الزامات پژوهش در حيطة . كار رود فراتحليل به

  .شناسي ورزشي است روان
 يندر ا يرهاغالب متغزيرا  دارند؛و مهم  ياساس يها نقش پرسشنامه يورزش يسشنا در علم روان

شده،  مشاهده يا با كسب اطالعات از رفتارهاهپرسشنامه. هستند) مكنون متغيرهاي( هاجنس سازه
 بيشتراست كه  ينا هانامهتوجه در استفاده از پرسش شايان نكات . سنجنديمورد نظر را م ةساز يتوضع

 يفرهنگ هاي يژگيكاررفته در آنها به و به يمو مفاه اند شده ي طراح يگانهب يها در بستر فرهنگ مونآز ينا
حاصل كرد  يناناطم توانيابزارها، نم ينصرف ا ةرو با ترجم ينازا. جامعه مبدأ وابسته است يِو اجتماع

به  ياز زبان يكه ابزار يزمان). 6(استفاده را دارد  يتو قابلاست  دهطور كامل برگردانده ش كه پرسشنامه به
 يك ةترجم). 1(آن مطالعه شود  يريگ اندازه يفيتو ك ها يژگيو يدبا شود، يترجمه م يگرزبان د

با  يتآن در نها ياييو پا ييروا يبررس ينآن با فرهنگ جامعه و همچن يقپرسشنامه و تطب
 بايدو محققان باتجربه و متخصص  يانراستا آزمونگران، مجر يندر ا. دشو يآن ختم م ياستانداردساز

  ).3(د نرا ارتقا ده يسنج اصول و فنون روان يو كم يفيد سطح كنبتوان
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پرسشنامة سبك مقابله «در اين راستا، اين پژوهش بر اين هدف است تا با بررسي روايي و پايايي 
بردارد و اتحاد  انشل و كايسيديس، گامي مفيد براي پژوهش در زمينة استرس ورزشي» براي ورزشكاران

  .شناسي را در اين زمينه با ديگر كشورها تحكيم بخشد مفاهيم روش
 

  روش تحقيق
هدف بررسي روايي . هاي وابسته به مدل است اين پژوهش از نوع همبستگي بوده و در دستة پژوهش

 براي تعيين. انشل و كايسيديس است» پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«تأييدي و پايايي 
همان (شود كه بهتر است جامعه، واريانس بااليي سنجي گفته مي هاي رواييجامعة هدف در پژوهش

همچنين به گروه خاصي از افراد مختص نباشد تا از . داشته باشد) واريانسي كه در جامعه واقعي است
شده در  ساختهسنجي يك ابزار  در روايي(لحاظ فرهنگي و زباني بتوان روايي آن را به كل جامعة مقصد 

هاي تيمي و رو جامعة اين پژوهش را ورزشكاران رشته ازاين). 19،12(تعميم داد ) اي ديگرجامعه
 متغير با هايمدلدر كتاب ) 2004(لوهلين . انفرادي با سطوح متفاوت مهارت شهر تهران تشكيل دادند

يابي مدل(ي با متغير مكنون هاهاي متفاوتي كه در زمينة حجم نمونه براي مدلبراساس پژوهش مكنون
اي به باال حداقل حجم نمونه 200كند كه حجم نمونة انجام گرفته است، بيان مي) معادالت ساختاري

دست آورد و براي رسيدن به نتايج دقيق و قابل  است كه بتوان برازش يا عدم برازش يك مدل را با آن به
 425رو، از بين جامعة مورد نظر،  ازاين). 15(سب است به باال منا 400اعتماد در اين زمينه حجم نمونه 

  .كننده انتخاب شدند عنوان شركت نفر به
  پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران

اين . توسط انشل و كايسيديس ساخته شد 1997در سال » پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«
اس سبك مقابله با استرس گرايشي و هشت ابزار داراي شانزده پرسش است كه هشت پرسش آن زيرمقي

سبك مقابله با استرس گرايشي به . كندپرسش ديگر آن سبك مقابله با استرس اجتنابي را ارزيابي مي
ارجاع » شومبراي رسيدن به اهداف پيروزي خيلي سريع برانگيخته و پرخاشگر مي«راهبردهايي همانند 

زا تجربة عوامل استرس«رس اجتنابي به راهبردهايي همانند كه سبك مقابله با استدرحالي. شودداده مي
از . شودارجاع داده مي» زا نيز بخشي از بازي استاين رخداد استرس«و » ناخوشايندي براي من نيستند

تا خيلي  1=از خيلي نادرست(ارزشي در طيف ليكرت  هاي پنجكنندگان خواسته شد تا به پرسش شركت
روايي همزمان و روايي سازة قابل ) 1997(انشل و كايسيديس . اسخ دهنداين پرسشنامه پ) 5=درست
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همچنين همساني دروني را با استفاده از آلفاي كرونباخ، براي . قبولي را براي اين ابزار گزارش كردند
  ).9(گزارش دادند  75/0و براي زيرمقياس سبك اجتنابي  72/0زيرمقياس سبك گرايشي 

  مسير بررسي روايي
زبان مسلط به زبان انگليسي، از انگليسي  توسط دو فارسي» پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«تدا در اب

هايي در شناسي ورزشي پس از تعديل همراه يك متخصص روان به فارسي ترجمه شد و اين دو مترجم به
دو مترجم ديگر به سپس ترجمة فارسي توسط . ترجمه به اتفاق نظر رسيدند و ترجمة يكساني ارائه كردند

شناسي ورزشي به بررسي مفاهيم اصل پرسشنامه و اين  انگليسي ترجمه شد و با نظر متخصص روان
شده به  مشكلي در اين ميان يافت نشد و پرسشنامة ترجمه. شده به زبان انگليسي پرداختند پرسشنامة ترجمه

شده به هفت نفر از  نامة ترجمهسپس براي بررسي روايي محتوا، پرسش. فارسي مبناي كار قرار گرفت
و ) 1CVR) (14(شناسي ورزشي داده شد تا براساس معيارهاي نسبت روايي محتوا  متخصصان حوزة روان
، در مورد روايي محتواي ابزار مورد نظر در نسخة فارسي نظرشان را اعالن )CVI2) (15(شاخص روايي محتوا 

ايي محتوا، معيارهاي نسبت روايي محتوا و شاخص روايي ها در مورد روآوري پرسشنامهپس از جمع. كنند
صورتي كه نظر همة متخصصان بر ضرورت وجود تمام  بود، به 00/1نسبت روايي محتوا . محتوا محاسبه شد

رو روايي محتواي اين  ازاين. دست آمد كه اندازة مناسبي است به 86/0ها بود و شاخص روايي محتوا پرسش
در نهايت براي بررسي روايي سازه، پرسشنامه در بين . شناسي تأييد كردند روانپرسشنامه را متخصصان 

ها با استفاده از روش ها، دادهآوري پرسشنامهپس از جمع. هاي آن پاسخ دهندها توزيع شد تا به پرسشنمونه
  .تحليل عاملي تأييدي تحليل شدند و ياكتشاف يعامل ليتحل

  پايايي
 - رد بررسي در اين پژوهش، از جنس ابزار قلم و كاغذي است، استفاده از پايايي آزموندليل اينكه ابزار مو به 

دست آوردن پايايي ابزار نيست؛ زيرا احتمال بااليي براي يادآوري  روش مناسبي براي به) پايايي زماني(بازآزمون 
پايايي از آزمون آلفاي به همين دليل براي بررسي ). 12،1(هاي بعدي آزمون دارد هاي قبلي در نوبتپاسخ

 .برآورد» براي ورزشكارانپرسشنامة سبك مقابله «هاي  زيرمقياس 3كرونباخ استفاده شد تا همساني دروني
  .شود

                                                           
1. Content validity ratio 
2. Content validity index 
3. Internal consistency 
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  هاتحليل داده
 عاملي تحليل ها در بخش پايايي از آلفاي كرونباخ و براي بررسي روايي سازه ازبراي تحليل داده

 يآمار افزارهاي نرم از استفاده با هايلتحل. شداستفاده ) بيشينه برآورد روش با( يو تأييد ياكتشاف
SPSS-22 انجام گرفت 5/8 1يزرلو ل.  

 
  هاي تحقيق نتايج ويافته

. كنندگان، سطح مهارت، جنسيت و رشتة ورزشي آنها آورده شده است ، تعداد شركت1در جدول 
  .كميل كردندورزشكار اين پرسشنامه را ت 425شود كه مشاهده مي گونه همان

  
  كنندگانورزشي شركت ةتوصيف آماري متغيرهاي جنسيت و رشت. 1جدول 

  مبتدي  نيمه ماهر  ماهر  مبتدي  نيمه ماهر  ماهر  تعداد كل  هاي ورزشي انفرادي رشته  هاي ورزشي تيمي رشته  جنسيت
  183  37  41 21 19 49 16  زن
  242  30  63 42 15 57 35  مرد
  425  67  104 63 34 106 51  كل

 
جدول مربوط به نتايج طبيعي بودن . بودند) متغيري و چندمتغيري يك(ها داراي توزيع طبيعي  داده

  .توزيع در زير آورده شده است

  متغيري و چندمتغيري نتايج مربوط به نرمال بودن توزيع تك. 2جدول 

 كشيدگي كجي متغيرها
 مقدار بحراني مقدار مقدار بحراني مقدار

1پرسش  021/0045/0287/0  476/0
2پرسش  134/0154/0138/0  231/0
3پرسش  091/0096/0488/0  583/0
4پرسش  189/0372/0126/0  198/0
5پرسش  167/0281/0085/0  174/0
6پرسش  142/0369/0335/0  487/0
7پرسش  065/0082/0311/0  342/0
8پرسش  219/0245/0485/0  519/0

9پرسش   433/0  572/0  277/0  346/0  
                                                           

1. Lisrel 
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  متغيري و چندمتغيري نتايج مربوط به نرمال بودن توزيع تك. 2جدول ادامة 

  كشيدگي  كجي  متغيرها
  مقدار بحراني  مقدار  مقدار بحراني  مقدار

276/0  10پرسش   463/0  043/0  091/0  
11پرسش  037/0067/0319/0  562/0
12پرسش  121/0278/0233/0  392/0
13پرسش  165/0216/0254/0  389/0
14پرسش  242/0329/0213/0  296/0
15پرسش  183/0278/0148/0  382/0
16پرسش  098/0173/0094/0  187/0

  نرمال بودن چندمتغيره براساس شاخص مارديا
  مقدار بحراني  شاخص مارديا  

714/0748/0 چند متغيره  
 

 بخش در كه گونه همان. نشد مشاهده شده آوريجمع ايهداده ميان در نيز ايرفته ازدست هايداده 
 يعامل يلو سپس از تحل ياكتشاف يعامل يلابتدا از روش تحل سازه روايي بررسي براي شد گفته قبل
 . استفاده شد) يشينهروش برآورد ب( يتأييد

 آن يجشد كه نتا يبررس) و بارتلت KMO هايشاخص( اكتشافي عاملي تحليل هاي نخست مفروضه
 .آورده شده است 3در جدول 

  
  بارتلت وKMO آزمون يجنتا. 3 لجدو

  73/0  نمونه يتسنجش كفا يبرا KMOشاخص  اندازة

  بارتلت آزمون
  290/1  ود خي
  251  آزادي درجة

Sig  001/0 

 
 عاملي تحليل براي مناسبي برداري نمونه كفايت داده شود مي مشاهده 3 جدول در كه گونه همان
 اكتشافي عاملي تحليل براي را داريمعنا ماتريس داده همچنين). KMO< 6=730/0( دارد اكتشافي

 انجام اكتشافي عاملي تحليل برقرارند هامفروضه شد مشاهده كه زماني). P > 001/0( اندنموده فراهم
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زير در . از عدد يك بودباالتر  آنها يژةشد كه ارزش و يافتدو عامل  يبراساس آزمون نمودار اسكر. گرفت
  .هر دو عامل آورده شده استبراي نتيجة ارزش 

  استخراج عوامل يبرا يآزمون اسكر يژةرزش وا يارمع. 4 جدول

هاعامل  
ويژه ارزش  

شده تبيين واريانس درصد كل  
اولعامل  758/6237/42  
دومعامل  663/4143/29  

 
 ساختار ترين ساده تا شدند چرخانده واريماكش چرخش وسيلة به ها عامل عوامل، استخراج از پس
  .است شده آورده عوامل با نسبت در سؤاالت عاملي بار به وطمرب نتايج 5 جدول در. يددست آ هب عوامل

  
  بارهاي عاملي سؤاالت در نسبت با عوامل بعد از چرخش واريماكس. 5جدول 

ها پرسش اول عامل  دوم عامل   

1پرسش  498/0019/0  
2پرسش  503/0207/0  
3پرسش  398/0010/0  
4پرسش  673/0318/0  
5پرسش  712/0092/0  
6پرسش  528/0481/0  
7پرسش  362/0130/0  
8پرسش  486/0198/0  
9پرسش  413/0571/0  
10پرسش  038/0661/0  
11پرسش  182/0365/0  
12پرسش  093/0485/0  
13پرسش  216/0536/0  
14پرسش  082/0479/0  
15پرسش  038/0694 
16پرسش  170/0777/0  
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  آمده براي مدل انشل و كايسيديس دست هضرايب مسير استاندارد ب. 1شكل 

  
همانند مدل انشل و  يباًدست آمد، تقر هب يكتشافا يعامل يلتحل يجكه براساس نتا ساختاري

 ،داشتند 4/0پرسشنامه در هر دو عامل بار باالتر از  ينتفاوت كه دو سؤال از ا ينبا ا ،بود يسيديسكا
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 به نهايت در. يگربود تا در عامل د يشترهر دو سؤال ب يمدل بار عامل يشنهاديپ هايالبته در عامل
آورده شده  االبنتايج ضرايب مسير استانداردشده در مدل، در شكل  .شد پرداخته تأييدي عاملي تحليل
  .است

مربوط به معناداري هر كدام آورده  tو آزمون ) بار عاملي(در ادامه نتايج مربوط به ضرايب استاندارد 
شده ثابت  دليل اينكه براي هر متغير مكنون يك متغير مشاهده ييدي بهدر تحليل عاملي تأ. شده است

گيري متغير مكنون مشخص شود اين ضرايب غير استاندارد تغييرات زيادي را شود تا واحد اندازهمي
  ).12(كنند پذيرا هستند و براي تحليل عاملي تأييدي از ضرايب استاندارد استفاده مي

 
  هر كدام از مسيرها tاندارد و مقدار نتايج ضرايب است. 6جدول 

 مقدار بحراني T بار عاملي 

1پرسش   63/0  03/20  1 
2پرسش   78/0  13/24  1 
3پرسش   58/0  64/17  1 
4پرسش   54/0  95/15  1 
5پرسش   61/0  64/19  1 
6پرسش   69/0  16/22  1 
7پرسش   85/0  37/29  1 
8پرسش   74/0  76/23  1 
9پرسش   56/0  19/17  1 
10پرسش  76/0  01/24  1 
11پرسش   69/0  16/22  1 
12پرسش   71/0  73/22  1 
13پرسش   55/0  87/16  1 
14پرسش   66/0  89/20  1 
15پرسش   73/0  27/23  1 
16پرسش   82/0  54/27  1 

 
 . شود ضرايب استاندارد همة مسيرها، ضرايب معناداري هستند مشاهده مي 6كه در جدول  گونه همان
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 مشاهده  7كه در جدول  گونه همان .آورده شده است 7أييدي در جدول نتايج تحليل عاملي ت

دهندة برازش  است كه اندازة كوچكي دارد و نشان 67/1شود نسبت مجذور كاي بر درجات آزادي مي
 927/0و  945/0ترتيب  اي و شاخص برازش هنجارشده به شاخص برازش مقايسه. هاست مدل با داده

ريشة . هاست ا بودن برازش باالترند كه بيانگر برازش خوب مدل با دادههستند كه از نقطة برش دار
 05/0يا كمتر از  05/0دهندة وجود برازش خوب است كه نزديك به  ميانگين مجذور خطا زماني نشان

هاي  در كل اين شاخص). 4، 19،12(باشد كه در اينجا نيز شرايط برازش مناسب مدل برقرار است 
گيريم كه مدل  براساس اينها نتيجه مي. هاي پژوهش است رازش خوب مدل با دادهبرازندگي، حاكي از ب

در ايران نيز داراي برازش » پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«صورت  مقابله با استرس ورزشي به
  .هاي حاصل از آن براي ورزشكاران است با داده

  هاي برازندگي مدل نتايج آزمون. 7جدول 

  Χ2/df CFI  NFI  RMSEA  95% CI of RMSEA  مدل

67/1 انشل و كايسيديس  945/0  927/0  048/0  042/0 – 053/0  

Χ2/df : 1نسبت مجذور كاي بر درجات آزادي مدل؛CFI  :2اي؛ شاخص برازندگي مقايسهNFI : شاخص برازش هنجارشده؛
RMSEA3  :ريشة ميانگين مجذور خطاي برآورد  

 
از » پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«هاي  زيرمقياس در نهايت براي بررسي همساني دروني

و براي سبك  763/0آلفاي كرونباخ استفاده شد و نتايج نشان داد آلفاي كرونباخ براي سبك گرايشي 
نتايج مبين اين مطلب است كه هر دو زيرمقياس داراي همساني . دست آمده است به 814/0اجتنابي 

  . اند دروني مطلوبي
 

  گيري تيجهبحث و ن
روايي و پايايي » پرسشنامة سبك مقابله براي ورزشكاران«ها مشاهده شد كه در بخش يافته گونه همان

اما  ،بود يسيديسانشل و كا مدلهمانند  يباًتقر ياكتشاف يعامل يلحاصل از تحل نتايج. مناسبي داشت

                                                           
1. Goodness Fit Index 
2. Normed Fit Index 
3. Root Mean Square Error of Approximation 
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 پيشنهادي عامل در سؤال دو هر بتهال. داشتند ييبا آن داشت كه دو سؤال در هر دو عامل بار باال يتفاوت
 گنگ حدي تا مسئله همين كه داشتند ديگر عامل به نسبت باالتري عاملي بار كايسيديس و انشل مدل
 در كه اكتشافي عاملي تحليل در مسائلي چنين البته. كند مي روشن عوامل در را ها سؤال عضويت بودن
 توانمي را شماري بي هاي مدل ينكها يلدل به دشومي مشاهده كرات به گيرد، مي انجام جامعه چند

 تحليل نتايج رو ايناز). 12( باشد داشته برازش هاداده يانساروكو-واريانس ساختار با كه كرد استخراج
  .بود همسو كايسيديس و انشل مدل با نيز اكتشافي عاملي
ة سبك مقابله براي پرسشنام«دهد كه مدل  هاي برازندگي مدل نشان مينتايج برآمده از آزمون 

-كوواريانس داده - طور مناسبي ماتريس واريانس تواند به، مي)1997(انشل و كايسيديس » ورزشكاران

از طرفي اين . آمده از اين پرسشنامه در ايران را بازسازي كند و برازش مطلق خوبي دارد دست هاي به
صورت معناداري قدرت تبيين  ست، بهاي تعريف نشده ا مدل نيز نسبت به يك مدل صفر كه در آن رابطه

رو اين مدل جامة مناسبي بر تن خصيصة مقابله با استرس  ازاين. ها را دارد كوواريانس داده-واريانس
از نظر پايايي نيز اين ابزار همساني دروني مطلوبي داشت كه اين مطلب . ورزشي در كشور ماست

از طرف ديگر براساس مفاهيم دروني مدل انشل و . گيري پايين اين ابزار استدهندة خطاي اندازه نشان
كايسيديس، سبك گرايشي و اجتنابي بايد همبستگي منفي با هم داشته باشند؛ يعني اينكه افراد اغلب 

پس از لحاظ نظري دو زيرمقياس سبك گرايشي و . كننداز يك سبك براي مقابله با استرس استفاده مي
داشته باشند كه در نتايج مربوط به ضرايب مسير مدل نيز اجتنابي بايد همبستگي منفي با هم 

دست آمده است، كه اين مطلب بيانگر تأييد روايي مدل انشل  همبستگي منفي بين اين دو زيرمقياس به
، باالترين ضريب استاندارد را داشت كه نشان 7در عامل سبك گرايشي، پرسش . و كايسيديس است

 16ن واريانس عامل سبك گرايشي داشته و در سبك اجتنابي پرسش دهد  بيشترين سهم را در تبيي مي
   .باالترين ضريب استاندارد را داشته كه مبين باالترين سهم در تبيين واريانس اين متغير مكنون است

هر دو . همخوان بود) 1997(نتايج اين پژوهش با مقالة اصلي در اين زمينه، انشل و كايسيديس 
پژوهشي . ها بودند و هر دو پايايي مناسبي را براي مدل گزارش كردندبا داده حاكي از برازش خوب مدل

ها و جوامع مختلف يافت نشد تا نتايج اين در زمينة بررسي روايي و پايايي اين پرسشنامه در زبان
نيز براي روايي سازه از تحليل ) 1997(در پژوهش انشل و كايسيديس . پژوهش با آنها مقايسه شود

توان نتايج كتشافي استفاده شده است، زيرا هدف آنها تدوين مدل بوده است؛ در نتيجه نميعاملي ا
  .پژوهش حاضر را با نتايج پژوهش انشل و كايسيديس نيز مقايسه كرد
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هاي در تواند در پژوهشبا توجه به روا و پايا بودن اين ابزار در جامعة ورزشي ايران، اين ابزار مي
هاي برجستة اين يكي از ويژگي. كار برده شود اي مقابله با استرس ورزشي بههزمينة استرس و سبك

ها تواند اين پرسشنامه را در زمينة پژوهشهمين امر مي. دارد) پرسشي 16(ابزار اين بود كه فرمي كوتاه 
زم هاي اين پرسشنامه تنها چند دقيقه زمان الدليل اينكه پاسخگويي به پرسش به. بسيار كاربردي كند

همچنين سودمندي ديگر فرم كوتاه اين پرسشنامه درصد . گيردكنندگان مي دارد و وقت كمي از شركت
كه در اين پژوهش نشان داده شد  گونه همان). 5(رفته است  هاي ازدست جوابي يا داده بسيار پايين بي
تي يك پرسش جالب اينكه ح. ها پاسخ دادند ورزشكار داده شد و همه به پرسش 425پرسشنامه به 

ها در اين زمينه بسيار  رو اين ابزار براي پژوهش ازاين. ها وجود نداشت بدون پاسخ نيز در ميان داده
هاي مقابله با استرس ورزشي، در  همچنين اين پرسشنامه، ابزار مناسبي براي پايش سبك. مناسب است

  .زماني كه تعداد افراد مدنظر زياد باشند، است
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