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  چكيده
بـه ايـن    .خودگفتـاري بـود    پرسشـنامة  فارسـي  نسخة يابي ي و هنجارسنج روانهاي  ويژگي تعيين حاضر تحقيق از هدف

 ةنسـخ  و انتخـاب شـدند   ،)و انفرادي تيمي( ورزشي رشتة 10در  و مهارتي سطح سه در زن و مرد ورزشكار 384 منظور،

 .روش باز ترجمه، صحت ترجمة ابزار مورد تأييد قرار گرفـت  از استفاده با. كردند تكميل را يخودگفتار  ةپرسشنام يفارس

 كرونبـاخ  آلفاي ضريب از ها پرسشنامه دروني تأييدي و براي بررسي همساني عاملي تحليل سازة از روايي تعيين منظور به

دهنـدة بـرازش مطلـوب     نشـان  تحقيق نتايج. شد استفاده اي طبقه درون همبستگي ضريب زماني از پايايي و براي بررسي

و  98/0آي، .اف.؛ سـي 07/0رمـزي،  (هاي برازندگي  كه شاخص طوري به. استهاي خودگفتاري  سؤالي پرسشنامه 11مدل 

انگيزشـي  (و پايـايي زمـاني   ) 73/0و كل پرسشـنامه   70/0و شناختي  70/0انگيزشي (، همساني دروني )97/0آي .ال.تي

. اسـت خودگفتاري   بيانگر روايي و پايايي مطلوب نسخة فارسي پرسشنامة) 89/0و كل پرسشنامه  92/0و شناختي  89/0

. اسـت  دهد كه نسخة فارسي پرسشنامة خودگفتاري از روايي و پايايي مناسبي برخوردار هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته

ناسبي براي مطالعه و ارزيابي خودگفتاري زنـان و  ابزار م عنوان بهتوان  بنابراين از نسخة فارسي پرسشنامة خودگفتاري مي

  .مردان ورزشكار ايراني استفاده كرد
  

 هاي كليديواژه

  .ي، مردان و زنان ورزشكارسنج روانخودگفتاري انگيزشي،خودگفتاري شناختي، 

                                                           
 Email:ma.sol.66@semnan.ac.ir                                                          09123315044:  تلفن: نويسنده مسئول  *
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  مقدمه
 طـي  دراجراكننـدگان   كـه  است اي مكالمه 2خودگفتاري )2007( 1تئودراكيس و پركوس به باور كروني،

 كننـد  مي فكر اجرايشان بر طريق اين از و برند مي كار به نهان يا آشكار شكل به مهارتي اجراي يا اكتساب

 خودگفتـاري  ماهيـت  بـه شـدت   بـه  انسـان  عملكرد بر خودگفتاري اثر .)5(شوند  مي آن تقويت موجب و

 گميج، هاردي،. باشد منفي يا مثبت است ممكن خودگفتاري موضوع، اين گرفتن نظر در با. دارد بستگي

دارد  مثبت ماهيت ذاتاً باشد، منفي ينكها از بيشتر ورزشكاران خودگفتاري اظهار داشتند) 2001( 3هال و

 عملكـرد  بـر  را آن زيربنـايي  هـاي  مكانيسـم  و خودگفتاري مثبت تأثيرات داليل متعددي توضيحات. )9(

 و دهـد  مـي  افـزايش  رانفـس   اعتمادبـه  خودگفتاري كند، مي بيان اول توضيح. اند داده قرار مالحظه مورد

 تمركـز  و اطالعـات  پـردازش  مفاهيم با ار خودگفتاري دوم توضيح. )13،12(كند  مي تنظيم را انگيختگي

 تفكـر،  مثـال،  رايب(شناختي  هاي فرايند مؤثر بررسي به موفق عملكرد. )26،22(داند  مي ارتباط در توجه

 يـا ) تكليـف  هاي روش و ها راهبرد مثال، رايب(دروني  توجه تمركز توانايي و ،)مسئله حل گيري و يمتصم

 كنـد  مـي  بيـان  سـوم  توضـيح . دارد بسـتگي ) تـوپ  يـا يـك   بـازيكن  يـك  تماشـاي  مانند(بيروني  توجه

 عملكـردي،  ديـدگاه  از. )14(دهـد   مـي  افـزايش  را تمركز و كاهش را گر مداخله افكار تعداد خودگفتاري

 عملكرد. )9(اند  شده نامگذاري 5شناختي و 4انگيزشي كه باشد عملكرد دو داراي است ممكن خودگفتاري

 كـه  يدرحـال دارد،  اشـاره  بـازي  راهبردهـاي  توسـعة  و ورزشي هاي مهارت اجراي و يادگيري به شناختي

 مقابله و انگيختگي، تنظيم رواني، آمادگي ،نفس اعتمادبه خودتشويقي، توجه، تمركز به انگيزشي عملكرد

 از يكي اميدبخش و مثبت خودگفتاري كه اند داده نشان گذشته تحقيقات نتايج. كند مي اشاره استرس با

 ورزشـكاران  خودكارامدي و عملكرد ارتقاي براي مربيان از بسياري توسط اغلب راهبردهاست و مؤثرترين

كـه   دهـد  يرا نشـان مـ   يروان هاي يدستكار يخودگفتار يزشيعملكرد انگ. )34،11(است  شده استفاده

 يعملكـرد شـناخت  . سـطح عملكـرد برسـند    ينتر تا به باال ودافراد ش يقيخودتشو يشافزا سبب تواند يم

تـا درك روابـط    ندبه تمركز افراد كمك ك تواند يكه م دهد يرا نشان م يروان هاي يدستكار يخودگفتار

. )2(كننـد  از دانش را خلـق كـرده و مشـكالت را حـل      يديدست آورند و شكل جد به را يعلت و معلول

                                                           
1. Chroni, Perkos & Theodorakis 
2. Self-Talk  
3. Hardy, Gammage & Hall    
4. Motivational  
5. Cognitive  
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 كـه  اسـت  يشناس روان مهم و جالب موضوعات از يكي خودگفتاري كه دهد مي نشان تحقيقات بر مروري

 از ورزش شناسـان  روان امـروز،  بـه  تـا  .)35(اسـت   شـده  مـرتبط  ورزشـي  عملكـرد  و مهارت يادگيري با

 هـا،  خودگزارشـي  از آنهـا . انـد  كـرده  اسـتفاده  ورزشـكاران  خودگفتـاري  مطالعـة  براي مختلفي هاي روش

 ون ايـن،  بـر  عـالوه . )9-32(اند  كرده استفاده مصاحبه و بسته،-باز سؤاالت ها، بخش و بررسي يريكارگ به

ثبـت رفتارهـاي ورزشـكاران تحـت      منظور به مشاهده هاي روش از) 1994(1پتيتراس و ريورا بروئر، رالت،

اي براي اين مسئله آموزش ديده بودند، استفاده  ويژه صورت بههايي كه  تأثير خودگفتاري با كمك ارزياب

 سنجش و ارزيابي خودگفتـاري و كـاركرد آن   منظور بهاصولي  مشاهدة نيز از همكاران و رالت ون. كردند

 يخودگفتـار  يمـرخ ن يدارا تـر  يفبـا ورزشـكاران ضـع    يسهورزشكاران موفق در مقا. )32(كردند  استفاده

تـوان زمينـة توسـعة كمـي و      با استفاده از آن مي كه هايي روش از ترديد يكي اما بي. )24( هستند ييباال

شناسـي ورزشـي را توسـعه داد و ارتقـا بخشـيد،       روان  يـژه در حـوزة  و هبكيفي دانش در يك حوزة خاص 

 ايـن  از گيري بهره با ورزشي شناسان روان و مربيان ديگر، طرف از .استاي  استفاده از مطالعات پرسشنامه

 ضعف نقاط به است، بازيكنان هاي نيازمندي و رواني هاي ظرفيت دقيق ارزيابي بر متكي كه ها، پرسشنامه

 طراحي به نتايج، اين از گيري بهره با توانند مي و برند مي پي خود ورزشكاران رواني-ذهني آمادگي قوت و

 هـاي  مهـارت  تمـرين  شـدة  يسـازمانده  مـداخالت  زيرا ورزند، اقدام مناسب رواني هاي مهارت هاي برنامه

 ميـزان  سـنجش  منظـور  بـه  و زمينـه  اين در. )18( است ورزشي عملكرد بهبود در اثرگذار عاملي ،2رواني

 يسـي انگل ةنسـخ . )35(كـرد   اشاره سؤالي 11خودگفتاري  پرسشنامة به توان مي ورزشكاران خودگفتاري

اين محققان در پـژوهش  . ارائه كردند )2007(3، استاورو و سايكُون تاكيزرواسرا  يخودگفتار ةپرسشنام

دو  يابيمنظور ارز به رابزا ينا .ي كردندبررساين ابزار را  يسنج روان هاي يژگيسه مرحله و يط گسترده و

ي شـناخت  خودگفتـاري و  يزشـي انگ يخودگفتار يعني يخودگفتار ةدر حوز كننده يينو تع يعامل اساس

 14 دربردارنـدة در ابتـدا   پرسشـنامة خودگفتـاري  . ده بودش يطراحتوسط محققان مذكور  )27،12،7،6(

وضوح، فهم سؤاالت و ) 2007(زرواس و همكاران  .بود يزسه سؤال بازپاسخ ن يبر آن دارا عالوهبود؛  سؤال

دو  يـن بر ا عالوه. كردند يبررس زشور يشناس روان ةدرك آن را با استفاده از چهار متخصص حوز يتقابل

 يـل مـذكور را تكم  ةساله پرسشـنام  20 ةمهارت با سابق ياجرا يادگيري ةدر حوز يبا مدرك دكتر يمرب

                                                           
1. Van Raalte, Brewer, Rivera, & Petitras   
2. Psychological Skills Training    
3. Zervas, Stavrou, Psychountaki 
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شـنا، واترپلـو،   (مختلـف   ةرشـت  ينبـاال از چنـد   يو رقـابت  يورزشكار با سطح مهارت 20 ينهمچن. دندكر

سـؤال پرسشـنامه و    14داوطلبانه ) يراندازيبا كمان و ت تيراندازيفوتبال،  يبال،بسكتبال، وال يداني،مودو

. شدارائه و اعمال  ها يشنهادپ يو برخ ييمرحله اصالحات جز يندر ا. دندكر يله سؤال بازپاسخ را تكمس

امـا در ادامـه و در   . شـد  ينو تـدو  يطراحـ  يارزشـ  پنج يكرتل يفسؤال در ط 14با  يهاول ةنسخ رو ازاين

ـ  يـايي ار، پاابـز  يسـاختار عـامل   ي،خودگفتار ةپرسشنام ةساز ييروا يمنظور بررس دوم به رحلةم و  يدرون

 يـن ورزشـكار داوطلـب در ا   373. شـد آزمـون   ياجتمـاع  يتمطلوبسازة آن با  يو همبستگ يزمان ياييپا

 ةنسـخ  يـل و تكم يـع پـس از توز  يـت در نها. )زن 165مـرد و   208(عنوان نمونه انتخاب شدند  مرحله به

 14 لدر د يزشـي و انگ ينشان داد كه دو عامل شـناخت  يجها نتا داده يلافراد و تحل ينا يندر ب يسيانگل

كه سه مورد از سـؤاالت حـذف شـوند و در     موجب شدكم در سه سؤال  يالبته بار عامل ،سؤال قرار دارند

 يبابزار با استفاده از ضر يدرون يكه در ادامه همسان شدتأييد  همرحل يندر ا يسؤال 11ابزار  يك يتنها

صـدم و عامـل    91كه همساني دروني عامـل خودگفتـاري انگيزشـي     طوري به شد، يكرونباخ بررس يآلفا

كـه   شـد  وتحليـل  يهتجز يزن يبه لحاظ ثبات زمان يخودگفتار ةپرسشنام هدر ادام. صدم بود 84شناختي 

 يجنتـا . دكـر  يـابي ارز يآمـده را مكفـ   دسـت  به يزانم ي،ا طبقه درون يهمبستگ يببا استفاده از ضر يجنتا

 يانمثبت م هاي يهمبستگ كه يطور د، بهكرابزار فراهم  ييروا يبرا يشتريب يتهمگرا و واگرا حما ييروا

از  ييبـاال، سـطوح بـاال    ريهاي خودگفتـا  نشان داد كه ورزشكاران با نمره ي،خودگفتار هاي ياسمق خرده

ممكن است  يتارمعناست كه خودگف ينبد ينا. فعال را آشكار خواهند كرد يسازگار يا يشناخت يابيارز

  . يدكار آ به ياضطراب و نگران يريتاز مد يعنوان روش به

و مدل  يساختار عامل يژهو به يسنج روان هاي يژگيو يرو يشترمرحله، تمركز ب ينهدف از سوم

ورزشكار وجود دو عامل  362با استفاده از  ياكتشاف يعامل يلتحل يپس از اجرا. ابزار بود ينظر

وجود سؤاالت . شدتأييد  يخودگفتار ةدر پرسشنام) يشناخت يو خودگفتار يزشيانگ يخودگفتار(

 دار امعن يعامل يها بار ينشان داد كه تمام ياكتشاف يعامل يلدر تحل) 50/0از  يشب(باال  يبار عامل يدارا

 يتناسب مناسب ي،خودگفتار ةپرسشنام يدوعامل يريگ مدل اندازه يتأييد يعامل يلدر تحل. )19(بودند 

 يآ.اف.ان.، ان214/2با  ربراب يآزاد ةدو به درج يخمانند ها  شاخص يبرخ كه يطور به. را نشان داد

  .)35( بود 109/0برابر با  يو رمز 936/0 يآ.اف.ي، س918/0

 ورزشكاران خودگفتاري ديگر جوانب بيشتر كشف در محققان به است ممكن حاضر ابزار توسعة

 دو هر از تواند شناسي ورزشي مي كه استفاده از اين ابزار در مطالعات حوزة روان طوري كند، به كمك
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 بررسي براي ابزار اين توانند از ميورزش  شناسان روان). 35(باشد  مفيد عملي و نظري ديدگاه

 جكسون، و اكلند گولد، ؛1993 جكسون، و گولد اكلند،(كنند  استفاده قانونمند و فردي هاي ديدگاه

توانند  ورزشكاران مي. كند كمك شان خودگفتاري تجربيات شدن روشن  براي ورزشكاران به تا) ب1992

 نتايج اين بر عالوه. شوند مند بهرهاز اين ابزار براي ارزيابي سطح و ميزان و نوع خودگفتاري خود 

 ورزش، شناسان روان كه جايي شود، استفاده مشاوره روند در است ممكن خودگفتاري پرسشنامة

 منظور همين به. كنند مي سازماندهي را ها گوو گفت تسهيل و تحريك ورزشكاران، به مربوط اطالعات

 توسط شده طراحي خودگفتاري پرسشنامة پايايي نسخة فارسي و روايي استدرصدد  حاضر تحقيق

 . را بسنجد) 2007(همكاران  و زرواس

 پايا؛ هم و باشد روا بايد هم آزمون يك. است ابزار پايايي و روايي دانستن خطا، كاهش راه بهترين

 روايي بايد دوباره رود، مي كار به كه اي تازه موقعيت براي ابزار هر. روايي براي است اي زمينه يشپ پايايي

 روي و شده ترجمه ديگر زبان به زباني از كه هايي آزمون دربارة پايايي و روايي اهميت و ارزيابي شود آن

 و روايي بر عالوه كه است آزموني كامل، و جامع آزمون. است بيشتر شوند، مي اجرا متفاوت هاي آزمودني

 تا باشد... و نژادي ساختاري، سني، هاي ويژگي به توجه با معتبر) نورم(هنجار  داراي قبول، قابل پايايي

 مناسب هاي مالك و هنجار تدوين. )19(كند  فراهم ورزشكاران مقايسة براي مناسبي، اساس و مبنا

 مقايسة با تا سازد مي قادر را آنان و فراهم مختلف هاي رشته ورزشكاران براي را مفيد اطالعاتتنها  نه

 سبب بلكه ،ببرند يپ خود هاي ضعف و ها قوت به هنجارها، ازآمده  دست به اطالعات با خود هاي نمره

 مربوطة تمرينات طراحي به ورزشكاران از يك هر ويژة هاي نيازمندي با مطابق مربيان تا شود مي

 هاي قابليت تمرينات، اين از استفاده با تا كنند ترغيب را خود ورزشكاران و بپردازند رواني سازي آماده

 خودگفتاري امروز، به تا اگرچه. )23(توسعه دهند  نظر، مورد معيارهاي به رسيدن تا خود را رواني

صورت  به خودگفتاري گيري اندازه براي ابزاري بوده، ورزشي شناسي روان در محبوب موضوعي

 گيري اندازه براي سودمند ابزاري توانسته پرسشنامة خودگفتاري. است نبوده دسترس در خودگزارشي

 از بتوان اينكهمنظور  به و مهم اين تحقق براي. )1(كند  فراهم ورزشكاران تجربيات خودگفتاري

 ابزار، هر آماري هاي شاخص ينتر مهم بايد كرد، استفاده ايران ورزش جامعة در مذكور هاي پرسشنامه

 ياييو پا يياگرچه روا ينبنابرا .شود مشخص آنها 1هنجاريابي ينهمچن و پايايي و روايي ميزان يعني

                                                           
1. Norm  
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شده،  يبررس) 2007زرواس و همكاران، (  پرسشنامه ينتوسط طراحان ا  پرسشنامه ينا ياصل ةنسخ

قابل استفاده بودن  يبرا يناست، بنابرا نشده يآن تاكنون در كشور بررس يفارس ةنسخ ياييو پا ييروا

لفظ وجود دارد و  ييراحتمال تغ يگربه زبان د ياصل يها و برگردان واژه هترجم يلدل طرف به يكابزار از 

تأييد  ينبنابرا. الزمه نباشند يفرهنگ اعتبار يدارا ها ياسمق خرده يممكن است برخ يگر،از طرف د

 يابي معادالت ساختاري تحليل عاملي تأييدي مبتني بر مدلاز روش  با استفاده آن ةساز روايي مجدد

 يكي ياييپا يينتع يگر،از طرف د .است ي، ضروريرانياة پرسشنامه در ورزشكاران جامع ةاستفاد يبرا

 يطها در شرا بودن پاسخ يربا تكرارپذ ينوع است كه به يسج مهم روان هاي فرض يشاز ملزومات و پ يگرد

 يو ثبات درون يزمان ياييپا يگرجامعه بار د ييرالزم است كه با تغ يول ،مختلف ارتباط دارد يها و زمان

  . )19(ود پرسشنامه آزمون ش

 از خودگفتاري، هاي پرسشنامه فارسي نسخة هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش است كه آيا

، همساني دروني و پايايي زماني مناسبي برخوردارند يا خير و خودگفتاري زنان و مردان 1سازه روايي

  برخوردار است؟ورزشكار در سطوح مختلف مهارتي از چه هنجاري 
 

  پژوهش يشناس روش
 يورزش ةرشت 10 يماهر و مبتد نيمهپژوهش حاضر شامل ورزشكاران مرد و زن ماهر،  يآمار جامعة

كه در  يو افراد گرفت امانج يقانتخاب حجم نمونه برحسب هدف تحق. شهر تهران بودتيمي و انفرادي 

كه در سطح مسابقات  ي، افرادماهرعنوان افراد  به ،حضور داشتند المللي ينو ب يو جهان ياييمسابقات آس

 يورزش ةكه در رشت يعنوان افراد ماهر و افراد به ،حضور داشتند يك ةدست يگو ل ييو دانشجو يكشور

حضور  يقعنوان نمونه در تحق به يعنوان افراد مبتد به ،سال تجربه داشتند سه تا يكمورد نظر محقق 

 يههر گو يبه ازا يآزمودن 10 يعامل يلدر مطالعات تحل يازمورد ن ةنمون ينكهبا توجه به ا. )34(يافتند 

 طحنفر ورزشكار در سه س 384ها،  پرسشنامه يآور معو ج يعپس از توز ،شده است يشنهادپرسشنامه پ

اي انتخاب شدند  تصادفي خوشه صورت بهي و انفراد يميت ةو در دو رشت يماهر، مبتد نيمه، ماهر يمهارت

 ةپژوهش حاضر، فراتر از نمون ةنمون يجهدر نت. كردند يلرا تكم خودگفتاري ةپرسشنامنسخة فارسي  و

 يشافزا بهخواهد بود كه  يعامل يلتحل يقاتدر تحق) نفر 10هر سؤال  يازابه ( شدهيشنهادپ يازمورد ن

 ينذكر است انتخاب ا يانشا. سازه منجر خواهد شد ييروا يجهمفروض و در نت يها احتمال برازش مدل
                                                           

1. Construct Validity    
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 دهد يم يشرا افزا يقتحق هاي يافته پذيري يمتعم يتقابل ي،ورزش ةسطح مهارت و نوع رشت يعوس ةدامن

)21(.  

 يسيانگل ةنسخ .استابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، نسخة فارسي پرسشنامة خودگفتاري 

 11 شامل ابزار اين .شدارائه ) 2007(ي تاك يكُونسا توسط زرواس، استاورو و يخودگفتار ةپرسشنام

 گيري اندازه شناختي، و خودگفتاري انگيزشي عامل خودگفتاري دو طريق از را خودگفتاري واست  سؤال

 .است سؤال هفت شامل شناختي خودگفتاري و سؤال چهار شامل انگيزشي عامل خودگفتاري. كند مي

 روي سؤاالت همة هاي نمره يبند جمع و است شده تشكيل ارزشي پنج ليكرت مقياس يك از سؤال هر

 55 تا) كم خيلي خودگفتاري( 11 از ها نمره كه كند مي تعيين را كلي خودگفتاري نمرة عامل، هر

  .بود خواهد متغير) باال خيلي خودگفتاري(

 - با استفاده از روش ترجمه ابتدادر اين تحقيق . استيابي  تحقيق حاضر از نوع تحقيقات زمينه

 تأييدتوسط چند متخصص و مترجم  ة خودگفتاريپرسشنام ةو صحت ترجمي صور ييبازترجمه، روا

شناسي  نفر از متخصصان روان دوشكل بود كه در ابتدا پرسشنامه توسط  ينروش بازترجمه بد. شد

 يسيمتخصص آموزش زبان انگليسي به انگل دوتوسط  فارسي ةورزش ترجمه شده و سپس ترجم

آمده از ترجمة فارسي به  دست متن اصلي و متن به( با مقايسة دو متن انگليسي يتدر نها. برگردان شد

  .دشتهيه  خودگفتاري ة، اصالحات الزم انجام و فرم نهايي فارسي پرسشنام)انگليسي

 يعاز ورزشكاران مرد و زن توز) نفر 30( كوچك يا پس از تأييد صحت ترجمه، پرسشنامه در جامعه 

و انجام  يمقدمات يپس از اجرا). يمقدمات ةمطالع( آن لحاظ شد يشده و اصالحات احتمال يلو تكم

 ةدر جامع) ها پرسشنامه يآور و جمع يعتوز( اجرا سازي يكسان ياصالحات، از گروه همكاران طرح برا

 ةدر مرحل. شد سازي يكسانطرح مرور و  يدر اجرا تأكيدعمل آمد و موارد مهم و مورد  هدف دعوت به

 يها نمونه يانها م ها از مسئوالن مربوط اخذ و پرسشنامه پرسشنامه يعمنظور توز الزم به يبعد مجوزها

توسط متخصص آمار  آوري و جمع يلها پس از تكم پرسشنامه. شد يآور و جمع يلتكم يع،توز يآمار

   .)19(شد  وتحليل يهمناسب تجز يآمار يها و با استفاده از روش يبند دسته

نمودارها  يمو ترس يو پراكندگ يمركز يها شاخص ةمحاسب يبرا يفيآمار توص در تحقيق حاضر از

كه  يزمان ينكهبر ا يمبن يمعادالت ساختار انمطابق نظر متخصص يدر آمار استنباط. استفاده شد

 يلتحل يداول با ةمورد استفاده در مرحل يدارند، روش آمار يارمدل مفروض را در اخت يكمحققان 

 يبرا يبر مدل معادالت ساختار يمبتن يتأييد يعامل يلاز روش تحل ي،كتشافو نه ا اشدب يتأييد يعامل
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پرسشنامه ) يعامل(ة ساز ييتأييد روا يگرعبارت د پرسشنامه و به هاي ياسمق و تأييد خرده يبررس

 يلفاآ يبضر يينتع يقپرسشنامه از طر يدرون) ثبات(ي همسان .استفاده شد

در ي ا طبقه درون يهمبستگ يبضر يينتع يلةوس سؤاالت به )ثبات پاسخ(ماني ز ياييكرونباخ و پا

 يتمام يها رو پرسشنامه يدرون يو همسان يتأييد يعامل يلتحل. شد يينآزمون مجدد، تع -روش آزمون

) نفر 19( و زن) نفر 14( ورزشكار مرد 33 يآزمون مجدد پرسشنامه رو - و آزمون يقتحق يها يآزمودن

مذكور، از دو  يانجام محاسبات آمار منظور به. هفته فاصله، اجرا شد دوو با  يقتحق هاي ياز آزمودن

  .استفاده شد ليزرلو اس .اس.پي.اسافزار  نرم
 

 ها يافته

ها از جمله نسبت و تعداد جنسيت، سطح مهارت و  شناختي آزمودني ، خصوصيات جمعيت1در جدول 

 .نوع رشتة ورزشي نمايش داده شده است

  هاي تحقيق شناختي آزمودني جمعيتهاي  ويژگي. 1 جدول
  شاخص

  متغير
  ميانگين سني  تعداد  سطح مهارت

هاي  ميانگين سال
  تجربه

  جنسيت

  مردان

  58/11 ± 127/4  79/29 ± 721/5  35  ماهر

  34/8 ± 697/3  14/25 ± 784/3  52  نيمه ماهر

  5/2 ± 707/0  25 ±414/1  110  مبتدي

  زنان

  8 ± 789/1  22 ± 191/2  27  ماهر

  35/8 ± 389/4  02/24 ± 922/2  41  نيمه ماهر

  83/4 ± 205/3  6/21 ± 482/2  119  مبتدي

  

كننده  شركت 384حاضر در مجموع  يقدر تحق ،نشان داده شده است 1طوركه در جدول  همان

و  ماهر يمهورزشكاران ن 1با توجه به جدول. كردند يلتكم يحطور صح را به يخودگفتار ةپرسشنام

زنان، تعداد  يندر ب يو مبتد ماهر يمهن انمردان و ورزشكار يندر ب يدر بخش سطوح مهارت يمبتد

 .اند را به خود اختصاص داده يشتريب

   



 669                                                      خودگفتاري پرسشنامة فارسي نسخة يابي ي و هنجارسنج روانهاي  ويژگي
 

 

  مهارتي سطح سه در ورزشكار زنان و مردان خودگفتاري هاي نمره پراكندگي و مركزي  شاخص. 2جدول 
  عامل

  متغير
  سطح مهارت

خودگفتاري 
  انگيزشي

  يشناختيخودگفتار
خودگفتاري 

  كلي

  جنسيت

  مردان

  08/41 ± 99/7  47/26 ± 99/4  61/14 ± 34/3  ماهر

  84/37 ± 72/6  25/24 ± 67/4  59/13 ± 46/2  نيمه ماهر

  33/30 ±84/11  21 ± 24/6  33/9 ± 85/5  مبتدي

  زنان

  69/44±45/7  84/28±36/5  84/15±99/2  ماهر

  61/36± 93/4  25/23± 22/3  36/13±17/2  نيمه ماهر

  90/38± 90/8  74/25± 49/6  16/13±25/3  مبتدي

 

ماهر و مبتدي  مهارتي سطح دو در ورزشكار است، زنان شده داده نشان 2جدول  در كهطور همان

 يخودگفتارانگيزشي و  يخودگفتار شامل پرسشنامة خودگفتاري عامل دو در باالتري ميانگين مقادير

كه مردان  يدرحال .اند كرده كسب ورزشكار مردان با مقايسه در خودگفتاري كلي نمرة شناختي و

تري در دو عامل پرسشنامة خودگفتاري شامل انگيزشي  ماهر مقادير ميانگين باال ورزشكار در سطح نيمه

 ورزشكاران اين بر  عالوه. اند و شناختي و نمرة كلي خودگفتاري در مقايسه با زنان ورزشكار كسب كرده

 مبتدي و ماهر نيمه ورزشكاران به نسبت خودگفتاري پرسشنامة به مربوط هاي عامل ماميت در زن ماهر

 دو در ماهر مهارتي سطح در زنان ورزشكار است ذكر شايان. اند كرده كسب را باالتري ميانگين مقادير

 ورزشكاران به نسبت) 69/44(خودگفتاري  كلي نمرة و) 84/28(شناختي  ،)84/15(انگيزشي  عامل

ترين مقدار  باال ،2جدول  نتايج براساس. اند كرده كسب را باالتري ميانگين مبتدي مقادير و ماهر نيمه

 ميانگين ترين مقدار و پايين) 84/28(ميانگين خودگفتاري مربوط به زنان ماهر در عامل شناختي 

 .است )33/9(انگيزشي  عامل به مردان مبتدي در مربوط خودگفتاري

 يابي بر مدل يمبتن ييديتأي عامل يلبا استفاده از تحل ة پرسشنامة خودگفتاريساز ييروادر ادامه 

براي آزمون  يمعادالت ساختاري رويكرد آماري جامع يابي مدل. ي صورت گرفتمعادالت ساختار

با استفاده از اين . هاي مكنون است آشكار و متغير ياشده  روابط بين متغيرهاي مشاهده ةها دربار فرضيه

تحليل عاملي تأييدي . هاي نظري را در جوامع خاص آزمون كرد توان قابل قبول بودن مدل مي شرو

و متغيرهاي ) سؤاالت( شده هاي آماري است كه براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مشاهده يكي از روش

 يها عامل ينكهبه ابا توجه . گيري است و بيانگر مدل اندازه رود مي كار به) آمده دست هاي به عامل( مكنون
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شده است و مطابق  ييدها اكتشاف و تأ پرسشنامه ينقبالً توسط سازندگان ا يخودگفتار يها پرسشنامه

دارند،  يارمدل مفروض را در اخت يككه محققان  يزمان ينكهبر ا يمبن يمعادالت ساختار اننظر متخصص

 يمنظور بررس ، بهيباشد و نه اكتشاف ديييتأ يعامل يلتحل يداول با ةمورد استفاده در مرحل يروش آمار

 يلاست با استفاده از تحل يكاف يرانيورزشكاران ا ةها در جامع پرسشنامه ينا) يعامل(ة ساز ييروا ييدو تأ

عبارت  به ياها  پرسشنامه ينا هاي ياسمق خرده ييدبر مدل معادالت ساختاري، به تأ بتنيم ييديتأ يعامل

 يعامل يلتحل. يمحاضر بپرداز ةمذكور در جامع يها پرسشنامه ةساز ييروا ييدو تأ يبه بررس يگرد

كه ) شده مشاهده يرهايمتغ(يي نشانگرها يامهم را كه آ ينبر مدل معادالت ساختاري، ا يمبتن ييديتأ

 دهد يو گزارش م آزمايد ينه، م يامعرف آن است  ايد، يدهخود برگز ةمكنون ساز يرهايمتغ يمعرف يبرا

  .)16 ،29( مكنون، است يرهايمتغ ةبرازند يامعرف  يبا چه دقت يانتخاب ياكه نشانگره

. شود مي يبررس يبرازندگ يها از شاخص يتعداد يابيارز يقمدل، از طر) تناسب(ي و برازندگ صحت

 ينكهدر مورد ا يو كل يتوافق عموم ي،معادالت ساختار يابي مدل انمتخصص يندر ب ينكهبا توجه به ا

 شود يم يشنهادپ دارد،وجود ن كند، ياز مدل فراهم م يبرآورد بهتر يبرازندگ يها از شاخص يك كدام

در سه  يبرازندگ يها شاخص ينكهبا توجه به ا ينهمچن. )16( شاخص گزارش شود 4تا  3از  يبيترك

هر طبقه  يها و شاخص گيرند يقرار م )جو صرفه( و مقتصد) اي يسهمقا(يقي مطلق، تطب ةطبق ياگروه 

 يكحداقل  شود يم يشنهادپ كنند، يو مناسب بودن مدل فراهم م يرا در مورد برازندگ ياطالعات متفاوت

و  ييروا يحاضر و همراستا با مطالعات اصل يقدر تحق. )4( و گزارش شود يشاخص از هر طبقه بررس

 ) 2007زرواس و همكاران، (ي خودگفتار ةپرسشنام ياييپا

 يشةر و شاخص 1يآزاد ةدو به درج ينسبت خ يها مطلق، شاخص يبرازندگ يها شاخص يناز ب

 -شاخص تاكر اي، يسهمقا يا يقيتطب يبرازندگ يها شاخص ينو از ب 2يبمجذور برآورد تقر يانگينم

و از  4يقيتطب يشاخص برازندگ ينو همچن 3بنتلر بونت يرهنجارغ يهمان شاخص برازندگ يا ييسلو

 يكوييو شاخص ن 5يافته يلبرازش تعد يكويي، شاخص ن)جو صرفه(صد مقت يبرازندگ يها شاخص يانم

  .  )35(شد استفاده  6برازش مقتصد

                                                           
1. χ2/df 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Non-Normed Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit Index 
6. Goodness of Fit Index 
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مثال  يبرا. توسط متخصصان مطرح شده است يمتفاوت برش يها مالك ي،برازندگ يها شاخص براي

 يرمقاد ،است يكصفر و  ينآنها ب ييراتتغ ةكه دامن آي.اف.آي و جي.ال.آي، تي.اف.ي سيها در شاخص

 ةدهند نشان 90/0باالتر از  ير، مقاد)1998 ي،كلوو( مدل ينسب يبرازندگ ةدهند نشان 85/0باالتر از 

خوب و  يليخ يبرازندگ بيانگر 95/0باالتر از  يرو مقاد) 2011ين، كال( خوب و قابل قبول مدل زندگيبرا

 صدم 50/0باالتر از  يرمقاد آي.اف.جي.آي و پي.اف.جي.ايِ يها در شاخصاما . )30( مدل است يعال

معقول بودن  وقابل قبول  ةدهند نشان 08/0كمتر از  يرمقاد رمزيشاخص  يبرا. )16( مورد قبول است

 توان يشاخص م ينا يبرا ينهمچن .)3( است مدل مناسب و خوب ةدهند نشان 05/0مدل و كمتر از 

آن  يصفر و حد باال يكنزد يناناطم ةفاصل يينآن است كه حد پا آل يدهمحاسبه كرد و ا يناناطم ةفاصل

قابل  يردر مورد مقاد يتوافق عمومدو به درجات آزادي  خيدر مورد شاخص  .)15( نباشد 1/0از  يشترب

و ) 2011 ين،كال( را قابل قبول و خوب 3كمتر از  يرمحققان مقاد يبرخ كه يطور به ،قبول وجود ندارد

 يلتحل يجنتا. )31(دانند  ين مدل مدمعقول و مناسب بو ةدهند را نشان 5تا  2 يرمقاد يگرد اي عده

، نشان داد كه )ال.ام(يي نما درست يااحتمال  يشينةاز روش برآورد ب ستفادهبا ا) 1 شكل(ييدي تأ يعامل

 .اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است ةمناسب و كلي يخودگفتار  ةگيري پرسشنام مدل اندازه

 گيري زهانگر مناسب بودن مدل اندابيكه  ارائه شده 3 گيري در جدول مدل اندازه) تناسب( هاي شاخص

  .است
 

 يخودگفتار ةپرسشنام ييديتأ يعامل يلتحل يبرازش الگو يها شاخص يرمقاد. 3 جدول

  مقادير مشاهده شده  شاخص برازش

  2/113 كاي دو

  39درجة آزادي                                                              

  0001/0  داري سطح معنا

  90/2  دو به درجة آزادي                       نسبت مجذور كاي

  97/0بونت             -شاخص برازش تاكر لويس يا غيرهنجاري بنتلر

  98/0  شاخص برازش تطبيقي بنتلر  
  07/0  ميانگين مجذور برآورد تقريب      ةشاخص ريش

  91/0  يافته                   شاخص نيكويي برازش تعديل
  56/0  شاخص نيكويي برازش مقتصد

  



 1395تان 
 

 

 

 پرسشنامة 

 از باالتر ي

است صدم 

 مطلوب و ب

 قابل سازة 

 اين داد، ن

  

 متغيرهاي 

 استفاده ي

معنادارند  

، زمست4، شمارة 8 

ري

 گيري اندازه مدل

آي.ال.تي و آي.اف

ص 07/0 با برابر ي

مناسب برازش جه

 روايي از مذكور  

خودگفتاري نشان

 .است برخوردار 

 بين) عاملي بار

تي آماري شاخص

آماري لحاظ از 

ورزشي، دورة  _ي 

شنامة خودگفتار

مد برازندگي هاي

ا.سي هاي شاخص

رمز شاخص و 0/

نتيج در و) ناسب

پرسشنامة كه هد

خ پرسشنامة املي

ايراني ورزشكاران

ب(مسير  ضريب 

ش از مدل، در طه

هستند، از دو 

د و يادگيري حركتي

ن استاندارد پرسش
  

ه شاخص مقادير و

ش شود مي شاهده

/5 از باالتر آي.ف

تن(برازندگي  هاي

ده مي تاري نشان

عا تحليل نتايج ع

و جامعة در خوبي

معناداري آزمون

مربوط) ها عامل( 

تر بزرگ تي دير

رشد                      

مدل تخمين.  1ل

و تأييدي عاملي 

مش كهطور همان. د

اف.جي.آي و پي.ف

ه شاخص بودن ل

  . است ي

خودگفت سشنامة

مجموع در و ست

خ بسيار و قبول ل

آ براي ساختاري

مكنون تغيرهاي

مقا داراي كه ي

                             

 

 شكل

 تحليل نتايج 3 

دهد مي نشان را 

اف.جي.هاي اي ص

معقول و قبول بل

گيري اندازه مدل ي

پر عاملي تحليل 

اس برخوردار سبي

قابل سازة روايي ز

س معادالت يابي ل

مت و) سؤاالت(ه 

پارامترهايي رو ين

672             

جدول 

خودگفتاري

شاخص ،95/0

قا بيانگر كه

عالي تقريباً و

 نتايج  

مناس و قبول

از   پرسشنامه

مدل در

شده مشاهده

ازاي شود، مي
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)05/0P<( .شده  مشاهده متغيرهاي بين ارتباط معنادار بودن بررسي زمينة در ديگر، عبارت به)سؤاالت (

 از بايد بلكه كرد، قضاوت ضرايب كوچكي يا بزرگي براساس توان نمي ،)ها عامل(مكنون  متغيرهاي و

 .)15(كرد  استفاده مسير ضرايب اين معناداري تعيين براي تي شاخص

 يسؤال 11 يخودگفتار ةمدل پرسشنام يعامل يو بارها يشاخص ت .4 جدول

 مقدار پي  مقدار شاخص تي پارامتر ينتخم  شمارة سؤاالت  )مقياس خرده( ها عامل

  خودگفتاري انگيزشي

1  59/0  56/12  001/0  
2  49/0 68/9  001/0  
3  69/0 42/14  001/0  
11  67/0 83/11  001/0  

  خودگفتاري شناختي

4  73/0 55/16  001/0  
5  80/0 27/19  001/0  
6  73/0 00/18  001/0  
7  78/0 77/17  001/0  
8  65/0 60/14  001/0  
9  54/0 78/11  001/0  
10  61/0 05/13  001/0  

 
 با سؤاالت بين رابطة مورد در تي شاخص و پارامترها شده، داده نشان 4طوركه جدول  همان

 دار معنا رابطة وجود از حاكي كه است دو از باالتر سؤاالت همة تي در مقدار مربوطه، هاي مقياس خرده

 به قادر) سؤاالت(شده  مشاهده متغيرهاي تمامي كه طوري به ،است مربوطه هاي عامل و سؤاالت بين

 به مربوط سؤاالت از يك هر پارامتر تخمين مقادير تر دقيق بررسي. هستند خود هاي عامل پيشگويي

 مقدار و 69/0 عاملي بار(سه  سؤال انگيزشي عامل در خودگفتاري، پرسشنامة كه دهد مي نشان ها عامل

 متغيرهاي ينتر مهم ،)27/19تي  مقدار و 80/0 عاملي بار(پنج  سؤال شناختي عامل در و )42/14 تي

در ادامه همساني دروني ابزار با استفاده از ضريب  .هستند خود به مربوط هاي عامل در كننده پيشگو

 .ارائه شده است 4آلفاي كرونباخ بررسي شد كه نتايج در جدول 

 خودگفتاري پرسشنامة دروني ثبات تعيين براي كرونباخ آلفاي ضريب نتايج. 5جدول 

  شاخص
  ضريب آلفا  تعداد سؤاالت  خرده مقياس

470/0انگيزشي
770/0شناختي

  736/0  11  )كل(گفتاري  خود
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 دروني همساني تعيين براي كرونباخ آلفاي ضريب نتايج شود، مي مشاهده 5جدول  در كهطور همان

 پرسشنامة كل) كرونباخ آلفاي ضريب(دروني  همساني. شده است ارائه پرسشنامه هاي مقياس خرده

 ،70/0 شناختي و 70/0 انگيزشي هاي مقياس خرده دروني همساني و آمددست  به 736/0خودگفتاري، 

 پرسشنامة بنابراين ).α≤7/0(دارند  قرار قبولي قابل و مطلوب حد در ها مقياس همة خرده كه است

  .است برخوردار قبولي قابل و مطلوب دروني) همساني(ثبات  از آن هاي مقياس خودگفتاري و خرده

پايايي زماني ابزار ) يگروه درون( اي طبقه در ادامه با استفاده از آزمون ضريب همبستگي درون

 .گزارش شده است 6بررسي شد كه نتايج در جدول 

 خودگفتاري پرسشنامة زماني پايايي تعيين براي يگروه درون همبستگي ضريب نتايج. 6جدول 

 ها شاخص
 ها                     مقياس خرده

 تعداد سؤاالت
 ضريب همبستگي 

  يگروه درون
فاصلة اطمينان 

95%  
  92/0-85/0  89/0 4 انگيزشي
  95/0-90/0  92/0 7 شناختي

  95/0-85/0  89/0 11 )كل(پرسشنامة خودگفتاري 
 

سؤالي  11خودگفتاري  پرسشنامة يگروه درون همبستگي ضريب مقادير ،6جدول  نتايج مطابق

 از اي دامنه در% 95 اطمينان فاصلة با كه دهد مي نشان فاصله روز14 با مجدد آزمون-آزمون از حاصل

 پرسشنامة يريتكرارپذ يا زماني پايايي بودن مناسب و قبول قابل دهندة نشان كهاست  92/0 تا 89/0

 ،92/0شناختي با  و 89/0 با انگيزشي يگروه درون همبستگي ضريب همچنين. است خودگفتاري

  .استخودگفتاري  پرسشنامة عامل دو هر زماني پايايي كنندة تأييد

 ماهر و نيمه ماهر،(مهارتي  سطوح در و جنسيت تفكيك به ورزشكاران خودگفتاري هنجار ادامه در

 و مركزي گرايش  شاخص ابتدا در بنابراين. است شده ارائه خودگفتاري، پرسشنامة از استفاده با) مبتدي

 مقياس براساس و آزمون هر ازآمده  دست به درصدى نقطة براساس سپس و ارائه بخش هر پراكندگي

 كلي نمرة نيز و مقياس خرده هر در ورزشكاران خودگفتاري هاي نمره بندي دسته ليكرت، رايج

 است گرفته انجام عالي، و خوب متوسط، ضعيف، ضعيف، خيلي: هاي طبقه از يكي به خودگفتاري

 متغيرهاي در ها آزمودني درصدي نقاط نتايج بندي طبقه منظور به محققان برخي البته. )7جدول (

 سادگي اما كنند، مي استفاده هم ليكرت يا طبقه هفت هاي مقياس جمله از ها مقياس ديگر از مختلف،

 )34(كند  مي تسهيل مربيان، و ورزشكاران براي را عملكرد بندي دسته درك روش، اين ذاتي
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 درصدي نقطة و ليكرت مقياس براساس شده گيري اندازه متغيرهاي بندي طبقه. 7جدول 

  طبقه  نقطه درصدي

  خيلي ضعيف  10-0

  ضعيف  25-11

  متوسط  50-26

  خوب  75-51

  عالي  90-76
 

انگيزشي،  دو عامل در آنها جنسيت به توجه با ورزشكاران خودگفتاري هاي نمره در ادامه هنجار

 وتحليل يهتجز ازآمده  دست به اطالعات .است شده پرسشنامة خودگفتاري ارائه كلي نمرة و شناختي

  .است شده ارائه 9و  8 هاي جدول در ها داده

هاي تحقيق يآزمودنسطح مهارت  براساس مردان خودگفتاري هنجار. 8جدول   

سطوح 
  مهارتي

  ميانگين  عامل
انحراف 
  استاندارد

  نقاط درصدي

خيلي 
  ضعيف      

  عالي  خوب     متوسط  ضعيف

10  25  50  75  90  

هر
ما

  
  20  17  14  13  80/9  34/3  61/14  انگيزشي

  35  31  50/25  23  40/20  99/4  47/26  شناختي

  55  46  40  37  20/30  99/7  08/41  خودگفتاري

هر
 ما
مه
ني

  

  80/16  15  13  12  20/10  46/2  59/13  انگيزشي

  29  27  24  22  19  67/4  25/24 شناختي

  45  41  38  36  29  72/6  84/37  خودگفتاري

دي
مبت

  

  11  9  7  5  5  85/5  33/9 انگيزشي

  23  21  19  16  16  24/6  21  شناختي

  32  28  24  23  23  84/11  33/30 خودگفتاري

 
ماهر و مبتدي باالتر  هاي خودگفتاري مردان ماهر در مقايسه با مردان نيمه نمره 8با توجه به جدول 

در طبقة ضعيف و خيلي ضعيف باشد،  40هاي خودگفتاري آنان كمتر از  است و مردان ماهري كه نمره
  .گيرند جاي مي
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 سؤالي 11 ابزار براساس زنان خودگفتاري هنجار. 9جدول 

سطوح 
انحراف   ميانگين  عامل  مهارتي

  استاندارد

  نقاط درصدي
خيلي 

  عالي  خوب     متوسط  ضعيفضعيف      

10  25  50  75  90  

هر
ما

  

  20  50/18  16  13  12  99/2  84/15  انگيزشي
  35  35  28  24  21  36/5 84/28  شناختي

  60/54  53  44  37  37  45/7  69/44  خودگفتاري

هر
 ما
مه
ني

  

  16  15  13  12  90/10  17/2 36/13  انگيزشي
  10/26  25  24  22  18  22/3  25/23 شناختي

  41  75/38  37  34  90/28  93/4  61/36  خودگفتاري

دي
مبت

  

  17  16  14  10  9  25/3 16/13 انگيزشي
  35  32  26  50/20  40/17  49/6  74/25  شناختي

  51  47  39  31  27  90/8  90/38 خودگفتاري
 

ماهر و مبتدي باالتر  هاي خودگفتاري زنان ماهر در مقايسه با زنان نيمه نمره 9با توجه به جدول 

باشد، در طبقة ضعيف و خيلي ضعيف  44هاي خودگفتاري آنان كمتر از  است و زنان ماهري كه نمره

  .گيرند جاي مي
 

  گيري  يجهنتبحث و 
ي خودگفتار ةپرسشنام يفارس ةنسخ يابيو هنجار يسنج روان هاي يژگيو يينحاضر تع يقهدف از تحق

 ةپرسشنام ةساز ييروا يينتع برايمنظور و  ينبد. )35( بود) 2007(زرواس و همكاران) كيو. تي.اس(

ي و مبتد) 93(ماهر  يمه، ن)62(ماهر يدر سه سطح مهارت) زن 187و  ردم 197(ورزشكار 384مذكور 

نسخة فارسي و شدند انتخاب  اي تصادفي خوشهصورت  به يوانفراديمي ت يورزش ةرشت 10و در ) 229(

 ينشان داد كه تمام ي تأييديعامل يلتحل يجنتا. كردند يلرا تكم يسؤال 11يخودگفتار ةپرسشنام

ي خودگفتار ةپرسشنام يو ساختار دوعامل ندهستمربوط به خود  يها عامل يشگوييا قادر به په يهگو

سؤاالت با  ينب ةدر مورد رابط تيپارامترها و شاخص  ةمشاهد. شود يم ييدتأ )كيو-تي.اس(

 يتمام كه يطور به ،است دوسؤاالت باالتر از  ةدر هم مقدارتيمربوطه نشان داد كه  هاي ياسمق خرده

 يخودگفتار ةپرسشنام رو ازاين. هستندخود  يها عامل يشگوييشده قادر به پ مشاهده يرهايمتغ

 5سؤال  يو در عامل شناخت) 42/14يو مقدار ت 69/0يبار عامل(3سؤال  يزشيدر عامل انگ ي،سؤال11
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مربوط به خود  يها در عامل كننده يشگوپ يرهايمتغ ينتر ، مهم)27/19يو مقدار ت 80/0يبار عامل(

 يفارس ةدر نسخ شده ييشناسا هاي حاضر، عامل يقدر تحق ييديتأ يعامل يلتحل يجنتا . هستند

 يرا در حد مطلوب ي شامل خودگفتاري شناختي و خودگفتاري انگيزشيسؤال 11 يخودگفتار ةپرسشنام

مسئله را  ينمقتصد ا يبرازندگ يها شاخص و مطلق يبرازندگ يها شاخص كه يطور به ييدكرده است،تأ

صدم و  98/0آي .اف.صدم و شاخص سي 70/0برابر با رمزي  شاخص يرمثال مقاد يبرا. كنديم ييدتأ

 90/2دو به درجات آزادي برابر با  بر اين شاخص خي عالوه. صدم بوده است 97/0آي برابر با .اف.ان.ان

 ةكه نسخ توانگفت يم ييدي،تأ يعامل يلبرازش حاصل از تحل يها شاخص يربا توجه به مقاد. بوده است

 ييبه لحاظ روا يزشيانگ يو خودگفتار يشناخت يبا دو عامل خودگفتار يخودگفتار ةپرسشنام يفارس

ارائه شده است، ) 2007(كه توسط زرواس و همكاران  يسيانگل ةدر نسخ. است ييدمورد تأ يعامل ةساز

استفاده  ييديو تأ ياكتشاف يعامل يلاز تحل يخودگفتار ةپرسشنام يعامل ةساز ييروا يمنظور بررس به

كه گرفت پژوهش آنها در سه مرحله انجام . حاضر است يقتحق يجشده، همراستا با نتا ارشگز يجشد و نتا

و در  ونشدابزار آزم يدوم ساختار عامل ةمرحل. و ارتباط مطالب بود ها يتماول، انتخاب آ ةهدف از مرحل

حاصل از  جينتا. ابزار بوده است يسنج روان هاي يژگيو يرو يشترمرحله، تمركز ب ينهدف از سوم يتنها

مدل  ييديتأ يعامل يلدرتحل. دكررا فراهم  يمناسب يتابزار حما يهاز ساختار اول ياكتشاف يعامل يلتحل

دو به  كه نسبت خي يطور به.نشان داد يزرا ن يتناسب مناسب ي،خودگفتار ةپرسشنام يدوعامل يريگ اندازه

 يعامل يبارها يردر ادامه، مقاد. بودهزارم  093/0و  93/0صدم،  90/0آي .اف.ان.، ان17/2درجات آزادي 

در . را گزارش كردندصدم  78/0تا صدم  50/0 ينب ة، دامن)2007(ران زرواس و همكا يقتحق هاي يهگو

 هاي يهگو يبار عامل. گزارش شده است دمص 82/0تا 55/0 ها يهگو يعامل يبارها ةحاضر دامن يقتحق

نسبتاً  ير، مقاد)2007(زرواس و همكاران يقاستانداردشده در تحق يرمقاد ةبا دامن يسهحاضر در مقا

 ةبا نسخ يسهدر مقا يخودگفتار ةپرسشنام يفارس ةاست كه نسخ يننگر اياتفاوت ب ينا .است يتر بزرگ

مربوط به خود  يها با عامل يمعنادارتر يشگوييو پ يشتراز ارتباط بي، خودگفتار ةپرسشنام يسيانگل

رو  ازاين. يهستندقبول ابلق يردر هر دو نسخه مقاد شاخص تي و يبار عامل يرهرچند مقاد ،برخوردار است

تناسب و  يسيانگل ةنسبت به نسخ يخودگفتار ةپرسشنام يفارس ةنسخيبرازش در مدل ها شاخص

 يها تفاوت يسيياانگل ةكم در نسخ ةتفاوت، نمون ينا يلدل ماالًاحتكه  يداشتندبهتر يكوييبرازش ن

بنابراين تناسب . استها از سؤاالت پرسشنامه  نمونه يرا تفاوت در درك و تفسيدو جامعه  ينب يفرهنگ

ناشي از ترجمه و هاي برازش در مقايسه با نسخة انگليسي باالي مدل در نسخة فارسي و بهبود شاخص
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توان گفت كه احتماالً ورزشكاران ايراني درك و تفسير  و مي استت و اصطالحات برگردان مناسب لغا

وكاست مدل بدون حذف سؤال ناشي از  كم يببر اين تأييد  عالوه .داشتندتري نسبت به سؤاالت  مناسب

هاي  تفاوتسؤالي در ارزيابي خودگفتاري ورزشكاران با وجود  11قابليت باالي پرسشنامة خودگفتاري 

هاي مادري  هاي فرهنگي افراد در جوامع و زبان بر تفاوت) 2008(شينگ و هنراهان . استگي فرهن

رو وجود تفاوت اندك در  ي تأكيد دارد، ازاينشناخت روانهاي  مختلف در درك و تفسير متفاوت سازه

البته ترجمة . )28(استي فرهنگي و تفاوت در زبان مادري ها تفاوتهاي برازش ناشي از وجود  شاخص

تر مدل  ة برازش مطلوبدهند نشانروان و سليس از نسخة انگليسي به نسخة فارسي با توجه به نتايج 

سؤالي براي سنجش خودگفتاري ورزشكاران  11پرسشنامة خودگفتاري  بنابراين نسخة فارسي. است

ايراني با استفاده از دو عامل خودگفتاري انگيزشي و خودگفتاري شناختي، ابزار مناسب و قابل اعتمادي 

بررسي همساني دروني ابزار مذكور، از ضريب آلفاي كرونباخ  منظور بهدر ادامه و . شود محسوب مي

صدم و  70/0ر دو عامل و كل پرسشنامة خودگفتاري داراي ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ه

مقادير ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه در عامل ) 2007(اما در تحقيق زرواس و همكاران . باالتر بودند

در زمينة علل . صدم بود 92/0صدم و در عامل خودگفتاري شناختي  83/0خودگفتاري انگيزشي 

هاي يكسان توسط  توان به انتخاب پاسخ تر بودن ميزان ثبات پاسخ در نسخة انگليسي مياحتمالي باال

ها باالتر  كه در نسخة انگليسي همساني دروني عامل يطور بهدر نسخة مذكور اشاره كرد،  دهندگان پاسخ

سه احتماالً گستردگي نمونة آماري تحقيق حاضر با عنايت به وجود دو جنس و . استاز نسخة فارسي 

هاي اين ابزار را كاهش داده است، هرچند وجود نمونة  سطح مهارتي همساني در پاسخ به پرسش

  .پذيري نتايج خواهد بود يمتعمساز افزايش قابليت  ينهزمنامتجانس خود 

 يببا استفاده از ضر يخودگفتار ةپرسشنام هاي ياسمق خرده يريتكرارپذ يتقابل ييازمان ياييپا نتايج

 يهمبستگ آزمونمجددباچهاردهروزفاصلهنشاندادكهضريب–حاصل از آزمون يا طبقه درون يهمبستگ

 ياسمق و خرده 93/0 يزشيانگ مقياس خرده، 89/0 يخودگفتار ةكل پرسشنام يبرا يا طبقه درون

 ياييپا) و باالتر 75/0(ي ا طبقه درون يهمبستگ يببا توجه به مقدار قابل قبول ضر. است 91/0 يشناخت

در  يا طبقه درون يهمبستگ يباما ضر. ييد شدتأ يخودگفتار ةپرسشنام يريتكرارپذ يتبلقا ييازمان

 يشناخت ياسمق و در خرده 92/0 يزشيانگ ياسمق در خرده يسيانگل ةدر نسخ يخودگفتار ةپرسشنام

را  يخودگفتار ةپرسشنامهاي ياسمق خردهيريتكرارپذ يتقابل ييازمان ياييپا يجنتا ينگزارش شد كه ا 86/0

 يفارس ةها در نسخ اسيمق خرده يزمان ياييپا يجذكر است كه نتا يانشا .ييدكردتأ يسيانگل ةدر نسخ
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توان گفت كه ثبات زماني  و مي آن باالتر بوده است يسيانگل ةنسبت به نسخ يخودگفتار ةپرسشنام

وزة روايي سازه، و با توجه به نتايج مطلوب در ح استها در نسخة فارسي بيش از نسخة انگليسي  پاسخ

  .اين نتايج دور از انتظار نبوده است

افراد ماهر،  ينورزشكاران زن و مرد در ب يحاضر هنجار خودگفتار يقاز تحق يگريبخش د در

 يهاي خودگفتار نمره 9و  8هاي موارد با توجه به جدول ينا ةشد كه در هم يينتع يو مبتد ماهر يمهن

هنجار  ةبا توجه به عدم ارائ. تباالتر اس يو مبتد ماهر يمهبا مردان و زنان ن يسهمردان و زنان ماهر در مقا

گذشته  يقاتحاضر با تحق يقتحق يجنتا يسةامكان مقا 11 يابزار خودگفتار ةدهند توسط محققان ارائه

 يقبا تحق يآت يقاتيتحق يجنتا يسةمقا يتو هنجار قابل يده وجود ندارد، اما وجود دستورالعمل نمره

  .ه استكردفراهم  ياضر را به شكل مناسبح

سازه،  يياز روا يخودگفتار ةپرسشنام يفارس ةحاضر نشان داد كه نسخ يقاتتحق يجنتا يكل طور به

 يفارس ةاز نسخ يج،با توجه به نتا. است برخوردار يمناسب و قابل قبول يو ثبات زمان يدرون يهمسان

 ياتخصوصيابي مطالعه و ارزيابراي روا و پا يعنوان ابزار به توان يم يسؤال 11 يخودگفتار ةپرسشنام

سنجش  يها ابزار يرهمراه سا به  ابزار ينا ينهمچن. يريكردگ بهره يرانيورزشكاران ا يخودگفتار

 يشتر،ب يو كاربرد يپژوهش هاي يتجهت فعال يشناسان ورزش روان يرا برا يبستر مناسب ي،شناخت روان

ي شناخت روان يناتتمر يو طراح ها ضعف ييشناسا يقاز طر يرانيورزشكاران ا منظور بهبود عملكرد به

و  يميت ةهنجار مربوط به زنان و مردان در دو رشت ةارائ ينبر ا عالوه. آورند يمناسب فراهم م) يذهن(

 ينمعنادار درب يها از وجود تفاوت يحاك) يو مبتد ماهر يمهن اهر،م(ي در سطوح مختلف مهارت يانفراد

ها و  و باشگاه ها يونفدراس نو مسئوال يانرا فراهم ساخته تا مرب اي ينهزم يجنتا ينا رو ،ازاينهاست گروه

ورزشكاران خود در جهت شناخت  يتوضع يسةمقا يزافراد ماهر و ن ييدر شناسا ياستان هاي يأته يزن

قرار دارد و  يمختلف يها يرمتغ يرتحت تأث يخودگفتاررو  ازاين. كنندو ضعف خود اقدام  قوتنقاط 

به محققان توصيه  .الزم است يخودگفتار ةتوسع يبرا يهپا هاي يسممكانيشناسايي برا يشتريب يقاتتحق

سنجش دقيق خودگفتاري ورزشكاران زن و مرد در سطوح مختلف مهارتي، از اين ابزار  منظور بهشود  مي

هاي اين پرسشنامه، اقدام به  ا توجه به مؤلفههاي ورزشكاران ب ها و ضعف استفاده كنند و با شناسايي قوت

  . ي مناسب كنندشناخت روانهاي تمرين  طراحي و تدوين برنامه
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