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  سنجي نسخة فارسي سياهة ذهن آگاهي ورزشي هاي روان ويژگي
  

   3 فر الهه مصطفايي  – 2 نصور مكبريانم - 1*اله كاشاني ولي

 دانشكدة علوم ورزشي استاديار.2 سمنان، سمنان، ايران دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربيت گروه استاديار .1

  ارشد رفتار حركتي دانشگاه سمنان، سمنان، ايران كارشناس.3 دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران 
  

 
 

  چكيده
آگاه، بدون قضـاوت و همـراه بـا پـذيرش، تمركـز خـود را روي        آگاهي، فرايندي شناختي است كه طي آنها فرد ذهن ذهن
هدف از پـژوهش حاضـر،    .دساز دهد، متمركز مي حال در خود يا اطرافش رخ مي ةاحساسات و اتفاقاتي كه در لحظ ةتجرب

ورزشكار با سطوح مختلف مهـارتي   150بدين منظور . ورزشي بودآگاهي تعيين روايي و پايايي نسخة فارسي سياهة ذهن
 سـياهة  فارسـي  انتخـاب شـدند و نسـخة    اي گيري تصادفي خوشه صورت نمونه در هفت رشتة ورزشي تيمي و انفرادي، به

مندي از روش بازترجمه، صحت ترجمة  روش اجرا بدين شكل بود كه نخست با بهره. ورزشي را تكميل كردند آگاهي ذهن
 آگـاهي  ذهـن  سـياهة  فارسـي  در ادامه براي تعيين روايي سازة نسخة. ورزشي تأييد شد آگاهي ذهن نسخة فارسي سياهة

ورزشي از تحليل عاملي تأييدي مبتني بر مدل معادالت ساختاري، براي تعيين همسـاني درونـي ابـزار از ضـريب آلفـاي      
. اي در روش آزمون مجدد استفاده شـد طبقه همبستگي درون سؤاالت از ضريب) ثبات پاسخ(كرونباخ، براي پايايي زماني 

و دوم )  =96/0TLIو   =042/0RMSEA=، 97/CFI(نتــايج نشــان داد كــه تحليــل عــاملي تأييــدي مرتبــة اول 
)042/0RMSEA=، 97/0CFI=   96/0وTLI= (    ضـرايب آلفـاي كرونبـاخ ،)79/0=ɑ ( اي طبقـه  و همبسـتگي درون

سؤالي سياهة اصلي حمايت كرده و روايـي و   15عاملي و  ، از ساختار سه)85/0(ي ورزشي آگاهنسخة فارسي سياهة ذهن
  .كنندپايايي آن را تأييد مي

  
 هاي كليديواژه

  .عدم قضاوتتمركز، حضور ذهن،  بازيابي ،اعتبارسنجي
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  مقدمه
. شده استعنوان ابزاري نيرومند در زمينة ورزش مطرح  شناسي كاربردي به هاي اخير روان در دهه

شناختي  دهد تا شناخت بيشتري از پويايي روان شناسان و مربيان اجازه مي تحقيق در اين حوزه به روان

هاي ورزشي داشته باشند تا از اين طريق شرايط ايجاد آمادگي رواني فردي و تيمي را  ورزشكاران و تيم

شناسان ورزشي، آمادگي رواني را  حدي است كه برخي روان شناختي به اهميت مباحث روان. فراهم سازند

هاي  هاي رواني ورزشكاران روشبراي ارزيابي مهارت .)21،11(كنند  كليد موفقيت در ورزش عنوان مي

  ). 21( استشناختي  هاي روانها استفاده از پرسشنامهمتعددي وجود دارد؛ يكي از اين روش

 بحث بيشترين اما شده، گرفته شرقي مراقبة هاي سنت از كه است توجه هدايت راه يك آگاهي، ذهن

 شود مي گفته شناختي هاي فرايند به كلي طور به آگاهي، ذهن. است داشته غربي فرهنگ در را تمرين و

 يا خود در حال لحظة در كه اتفاقاتي و احساسات تجربة روي را خود تمركز آگاه، ذهن فرد آنها طي كه

 پذيرش يا قضاوت عدم صورت به فرد توجه تمركز آگاهي، ذهن. سازد مي متمركز دهد، مي رخ اطرافيانش

 اشتغال مانند حاالتي با تقابل در توان مي را آگاهي ذهن. دهد مي رخ حاضر زمان در كه است اي تجربه

 ديگري چيز به توجه آن در كه دانست خودكار رفتار و نگراني يا ها برنامه و تخيالت، خاطرات، به ذهني

هاست، آگاهي يا حضور ذهن به معنا آگاهي از افكار، رفتار، هيجانات و انگيزه ذهن .است متمركز

آگاهي عبارت است از  تعريفي ديگر از ذهن .)25(كه بهتر بتوانيم آنها را مديريت و تنظيم كنيم  طوري به

ل دهد و در اصاي كه در زمان حاضر رخ ميتمركز و توجه فرد به شكلي بدون سوگيري يا پذيرش تجربه

 ).16(وجود آمده است  عنوان يك روش باليني براي درمان اختالالتي مانند اضطراب و افسردگي به به

اولين بخش . آگاهي در زمينة باليني ارائه كردند ي از ذهندوبخش، يك مدل )2004( و همكاران 1بيشاب

كنوني و تغيير كانون  كه توانايي بررسي افكار، احساسات، شور و هيجان يمي توجه اشاره داردخودتنظبه 

. گيردتوجه از يك نقطه به نقطة ديگر و ممانعت از فرايندهايي مانند نگراني و نشخوار فكري را در برمي

بخش دوم شامل اتخاذ ديدگاهي تأكيدي در خصوص هر لحظه از تجربه است كه با نگرشي بدون 

  ). 4(سوگيري در مورد صداقت و كنجكاوي ارتباط دارد 

مستلزم ماهيت عملكردي ورزش، . شناسان ورزشي است موضوعي جذاب براي روانآگاهي  ذهن

گاردنر و  ).7، 8(هاي مخرب است و دوري از محرك به هدف مرتبطهاي توجه به نشانهو تمركز مداوم 
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بهينه را از  2يميخودتنظبيان كردند كه آگاهي بيشتر، همراه با نگرش سوگيري،  )2007، 2004( 1مور

هاي  آگاهي فرد را به ايجاد رابطة متفاوت با تجربة احساسذهن. آوردوجود مي لحاظ توجه و رفتار به

-گيري رفتاري مبني بر تصميمدروني و حوادث بيروني، از طريق ايجاد آگاهي لحظه به لحظه و جهت

هاي عالي ذهن از  يري كاركردكارگ بهبا ). 10،9(سازد پذيري تند قادر ميي واكنشجا بهگيري عاقالنه 

بنابراين افرادي كه ) 21(هاي هيجاني را كنترل كرد توان به طرز مؤثري واكنشجمله توجه و آگاهي مي

دهند، تفكرات منفي كمتري دارند و معتقدند كه قادرند خود را از آگاهي را نشان مي سطوح باالتر ذهن

آگاهي را نشان يز هنگام نمايش مهارت، سطح بااليي از ذهنورزشكاران ن). 8(چنين تفكراتي رها سازند 

هاي عاطفي را درك هاي خارجي، هيجانات بدني، واكنشكنند كه قادرند محرك دهند و گمان ميمي

  . )10،9(كرده و توجه خود را به هدف مورد نظر معطوف كنند 

هي از افكار فعلي، عواطف و آگا) الف: سه مؤلفه را در مدلشان مشخص كردند )2007(گاردنر و مور

سوگيري در مورد افكار، احساسات و هيجانات جسمي  پذيرش كه نگرشي بدون )؛ باحساسات جسماني

تعهد نسبت به اعمال مرتبط با هدف كه با حفظ تمركز توجه و ) دهد؛ و جكنوني شخص ارائه مي

توان گفت كه نوعي آگاهي ميدر خصوص مراقبة ذهن. رفتارهاي مرتبط با هدف، مشخص است

خو و وسازي همراه با كنترل توجه است كه از طريق تأثير بر گسترة توجه، عقايد، انتظارات، خلق آرام

كنند تا توجه در اين مداخله افراد سعي مي). 9(گذارد تنظيم هيجاني بر فرايندهاي حسي تأثير مي

  ). 31(جلب كنند  سوگيري كامل خود را به لحظة حال با پذيرش كامل و بدون

اي كار اند ورزشكاراني كه در سطح حرفههاي خود به اين نتيجه رسيدهپژوهشگران در پژوهش

كنند تا تمرينات جسماني خود را از طريق كنند، براي ارتقاي سطح عملكرد ورزشي خود تالش مي مي

بر اين براي ارتقاي  عالوه ).15(هاي رواني و اجتماعي، ارتقا دهند  هاي متمركز بر ويژگي يادگيري روش

عملكرد ورزشي به حذف، تغيير يا كنترل سطوح شناختي و عاطفي دروني نيازي نيست، بلكه توسعة 

ها و افزايش توجه به آگاهي، پذيرش تجارب دروني لحظة حال، روشن كردن اهداف، ارزشتفكر ذهن

  ). 4(زشي بايد مدنظر قرار گيرند ها و احتماالت خارجي مورد نياز براي عملكرد ورها، پاسخ نشانه

جسماني  هاي آمادگيآگاهي تأثير چشمگيري بر مؤلفه نشان داد كه ذهن) 2011( 3آتچلي

                                                           
1. Gardner , & Moore 
2. self-regulated 
3. Atchley 
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در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد، افراد با ) 2010( 1هسكر). 2(ورزشكاران رشتة دو و ميداني دارد 

ب كنند و ورزشكاراني كه در آغاز برنامة هاي بدني را كستوانند مهارتي ميراحت بهآگاهي باال،  ذهن

ها در طول تمرينات آگاهي باالتري هستند، توانايي بيشتري براي كسب مهارت ورزشي خود داراي ذهن

 32در مطالعه بر روي ) 2012( 2كي و همكاران). 12(شود دارند و موجب ارتقاي عملكرد آنان نيز مي

توان عملكرد تعادلي و آگاهي ميسال به اين نتيجه رسيدند كه با آموزش ذهن 22مرد با دامنة سني 

در پژوهش خود ) 2012( 3آهرن، آيدين و النسديل). 19(همچنين كنترل حركتي افراد را بهبود بخشيد 

گاهي بر عملكرد ماهرانة افراد ورزشكار مؤثر آهاي الزم ذهنبه اين نتيجه رسيدند كه آموزش مهارت

در مطالعة خود به اين نتيجه رسيدند كه چهار هفته ) 2011(بر اين تامسون و همكاران  عالوه). 1( است

تواند بازان و دوندگان استقامت ميآگاهي براي بهبود عملكرد ورزشي كمانداران، گلفتمرينات ذهن

- هاي طوالني اغلب با خستگي، مالمت و درد مبارزه ميان مسافتباشد و از آنجا كه دوندگ ثمربخش 

قضاوت و تالش براي تغيير اين سطوح،  كننده، بدونهاي دروني ناراحتكنند، توانايي پذيرش حالت

  ). 28(احتماالً براي عملكرد دوندگان ضروري است 

در ورزش وجود ندارد، آگاهي با فرض اينكه ابزار استانداردي براي سنجش ذهن) 1995( 4ميسيك

هاي مختص به زمينة يك پرسشنامة بازپاسخ در مرحلة اول طراحي كرد تا يك مجموعة اوليه از سؤال

هاي مزاحمي بود كه در اين تحقيق هدف، كشف كردن محرك. آگاهي ورزشي را ايجاد كند ذهن

 38، )سال 30- 18زن  44د و مر 54(ورزشكار  98رو  ازاين. ورزشكاران هنگام رقابت از آنها آگاه بودند

ورزشكار از دو ورزش  60و ) نفر 14(و فوتبال آمريكايي ) نفر 24(ورزشكار از دو ورزش تيمي واترپلو 

درصد  16. وجود آوردند نمونة آماري را به) نفر 35(و شنا ) نفر 25(سواري  انفرادي دوچرخه

درصد  39درصد در سطح ملي و  28اي،  درصد در سطح منطقه 15كنندگان در سطح تفريحي،  شركت

 ها كننده شركتبالفاصله پس از تمام شدن مسابقات از . ها شركت كردندالمللي در رقابت در سطح بين

). 22(هاي مخرب مختلفي را كه قبل و طي مسابقه از آنها آگاه بودند، شرح دهند خواسته شد تا محرك

، )مثل وزيدن باد در زمين، حريفان(بيروني هاي درصد محرك 5/13ورزشكاران گزارش كردند كه از 

مثل عدم (هاي دروني درصد از محرك 4/61و ) مانند خطا كردن(هاي رفتاري درصد از محرك1/25

                                                           
1. Hasker 
2. Kee, Chatzisarantis, Kong, Chow & Chen 
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با استفاده از اين سه نوع محرك مخرب ) 1995(ميسك .  مطلع بودند) ، بروز درد و رنجنفس اعتمادبه

و  2قضاوت، عدم 1مقياس آگاهي كه شامل سه خرده سؤال طراحي كرد، 47اي متشكل از  سياهة اوليه

اساس هاي دروني استفاده شد تا مواردي را برمقياس آگاهي، از محرك براي خرده. بود 3تمركزبازيابي 

براي مثال من از احساس (توانايي ورزشكاران و آگاهي از ادراكشان، احساسات و حس بدني ايجاد كنند 

طي طراحي سياهه و سؤاالت آن در عامل عدم  )1995( ميسك). 22) (خود آگاهي دارم  هيجان بدني

.......)) كه آگاهم من وقتي((قضاوت و عامل بازيابي تمركز در ابتداي هر سؤال از كلمات مشتركي 

وقتي (ارزيابي حالت پذيرش طراحي شده بود  منظور بهقضاوت  مقياس عدم سؤاالت خرده. استفاده كرد

). كنم شوم، براي اين مسئله خود را سرزنش مير اجراي مهارت ورزشيم آگاه مياز عدم تمركز خود ب

ي سو بهتمركز براي سنجش توانايي سريع شخص در تنظيم تمركز توجه  مقياس بازيابي  سؤاالت خرده

 ورزشمشوم كه بر اجراي مهارت براي مثال وقتي متوجه مي(هاي هدفمند و مفيد ايجاد شدند  نشانه

). 22) (كنند، متمركز شوم قادرم، بر روي عواملي كه به اجراي بهتر من كمك مي سرعت بهم، تمركز ندار

متخصصان ). 24،7(سنجش روايي محتوا، شش متخصص به بررسي محتواي سؤاالت پرداختند  منظور به

كه  ارائه دادند) تمركزقضاوت و بازيابي  آگاهي، عدم(همة سؤاالت را به اضافة تعاريف هر سه بعد 

هر سؤالي را به هر بعدي كه ) از آنها خواسته شد كه الف. بندي استفاده شد عنوان معياري براي دسته به

تا سه ) نمايانگر نيست(هر سؤالي را از يك ) كنند با آن مرتبط است، منصوب كنند؛ و باحساس مي

-عد انتخابي آنهاست، درجهكنند كه چقدر نمايانگر باز لحاظ اينكه احساس مي) آشكارا نمايانگر است(

سؤاالتي . متخصصان همچنين بازخورد كيفي بر وضوح، همپوشاني و بيان آيتم تهيه كردند. بندي كنند

توانايي مشاهدة  "آگاهي". شدندبندي ميباقي ماندند كه توسط متخصصان در بعدي صحيح، طبقه

 "قضاوتعدم ". در لحظة كنوني است) شناخت، احساسات و هيجانات بدني(دقيق تجربة دروني شخص 

دهد، بدون تالش براي قضاوت و كه رخ مي يوقتعبارت است از تمايل، اجازه و پذيرش تجربة شخص 

، توانايي جدايي از "تمركز بازيابي". نيها، احساسات و هيجانات بدانتقاد شخص براي تجربة اين شناخت

- متمركز باقي ماندن يا تمركز دوبارة سريع بر روي نشانه منظور بهي و نگراني پرت حواسفرايندهايي مثل 

بندي چندين سؤال پس از بررسي متخصصان، تغييرات كمي در جمله. هاي مرتبط با عمل  است

                                                           
1. Awareness 
2. Non-judgmental  
3. Refocusing  
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 370، )1995ميسيك، (سازة ابزار  روايي بررسيمنظور  به. سؤال باقي ماند 30وجود آمد و در مجموع  به

سال و انحراف  35/20ميانگين سني (ها شركت كرده بودند بدني كه در رقابت  دانشجوي تربيت

ها پاسخ گفتند و سؤاالت  نمونة منتخب به پرسش. عنوان نمونة آماري انتخاب شدند به) 65/3استاندارد 

 19پس از حذف موارد نامفهوم، بررسي بر روي  .كردند م به حذف آنهانامفهوم را مشخص و محققان اقدا

مقياس  قضاوت و پنج سؤال خرده مقياس عدم مقياس آگاهي، شش سؤال خرده هشت سؤال خرده(سؤال 

عامله  هاي برازش مدل اوليه براي يك متغير پنهاني سهكلية شاخص. انجام گرفت) تمركزبازيابي 

تواند از طريق يانس نشان داد كه مدل مناسب ميكووارو  استانداردي انحراف هاشاخص .نامناسب بودند

بنابراين چهار سؤال ديگر نيز حذف شدند كه سه . حذف چند سؤال ديگر تا حدود زيادي بهبود پيدا كند

ترتيب  به(ترين بار عاملي را بر روي متغير پنهان خود داشتند مقياس آگاهي  كه پايين  سؤال از خرده

ترين بار عاملي را در عامل قضاوت كه پايينمقياس عدم  و يك سؤال از خرده) 38و  36، 35ؤاالت س

ها، مدل  وتحليل يهتجزمقياس استخراج شد و سؤال با سه خرده 15در نهايت . خود داشت، حذف شدند

صدم،  93ي آ.اف.صدم، سي 87دو  خيهاي برازش  كه شاخص يطور بهها را نشان داد، مناسبي از داده

 شكل به كه ابزارهايي از با توجه به اينكه يكي. بوده است صدم پنجصدم و رمزي  91آي .ال.تي

 ،است  ورزشي آگاهي ذهن سياهة شود، مي استفاده  ورزش در آگاهي ذهن سنجش براي اي گسترده

روش تحليل آگاهي ورزشي را از طريق  اي روايي سياهة ذهن در مطالعه) 2014(سينوت و همكاران 

و  )TLI( 3لوييس  شاخص برازندگي تاكر. بررسي كردند 2و تحليل عاملي اكتشافي 1عاملي تأييدي

با ). 27(آمد  دست به صدم پنجو شاخص رمزي برابر با  صدم 95هر دو  )CFI( 4شاخص برازندگي تطبيقي

هاي رواني همچون تمرينات  هاي رواني در ورزش از جمله محرك توجه به توسعه و پيشرفت تكنيك

عنوان مداخالت نسل سوم، ضرورت  از اين تكنيك در ورزشكاران به روزافزونآگاهي و نيز استفادة  ذهن

اگرچه . شود آگاهي افراد بيش از پيش احساس مي گيري قابليت ذهن داشتن ابزاري مطمئن براي اندازه

 بررسي ارزشمند ابزار ايندهندگان  ارائه توسط ورزشي آگاهي ذهن سياهة اصلي نسخة پايايي و روايي

 منظور به بنابراين. است نشده بررسي ايراني ورزشكاران بين در امروز به تا پرسشنامه اين روايي شده،

فراهم كردن شرايطي كه بتوان از اين ابزار در بين ورزشكاران  براي ابزار اين سازة روايي بررسي

                                                           
1 . Confirmatory factor analysis 
2. Exploratory or Confirmatory 
3. Tucker-Lewis Index 
4. Comparative Fit Index 
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خارجي  زبان از اصلي مفاهيم و كلمات برگردان و ترجمه يلدل بهزبان استفاده كرد و همچنين  يفارس

 از اين امكان وجود دارد كه برخي ديگر، منظر از .دارد وجود لفظ تغيير امكان فارسي، زبان به )انگليسي(

 ورزشكاران جامعة در مناسب و الزم فرهنگي اعتبار ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة هاي عامل

 زبان، يك در ابزار يك شده پذيرفته پايايي و روايي كه است شايان ذكر). 30(را نداشته نباشند  ايراني

 زيرا كند، نمي تضمين ديگر يها زبان به آن ترجمة دنبال به را ويژگي اين ماندن نقص بدون و سالم

 از متفاوت محيطي در ابزار يك از استفاده هنگام كه اند عواملي از جغرافيايي موقعيت و زبان فرهنگ،

 به نياز حاضر حال در ديگر، سوي از. شوند گرفته نظر در بايد است، كرده پيدا گسترش كه جايي

 يتيچندمل يلدل به باشد، مختلف يها فرهنگ و كشورها در استفاده قابل كه استاندارد هاي پرسشنامه

 كشورهاي فرهنگي و اقتصادي-اجتماعي شرايط در عمده تفاوت تحقيقاتي، هاي طرح از بسياري بودن

. است يافته افزايش خاص فرهنگ يك از فراتر خود تحقيق نتايج گسترش به محققان تمايل و مختلف

 هاي روش پيشرفت و يستن كافي ابزار يك محتوايي و صوري روايي بررسي و ترجمه است ذكر شايان

 سازة روايي تعيين ضرورتبر  ورزشي شناسي روان حوزة در يژهو به شناختي روان هاي آزمون روايي بررسي

 به كه پرسشنامه سازة روايي تأييد بنابراين. كند  مي تأكيد هدف جامعة با مطابق ابزار اين فارسي نسخة

 قابل ارزيابي براي گيرد، مي انجام ساختاري معادالت يابي مدل بر مبتني تأييدي عاملي تحليل روش

 در ايراني مرد و زن ورزشكاران( جديد جامعة در ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة بودن استفاده

 و ملزومات از ديگر يكي پايايي تعيين ديگر نظر از). 27(است  ضروري) مهارتي مختلف سطوح

 همچنين و ها پاسخ بودن همسان با ينوع به كه شود مي محسوب سنجي روان مهم هاي فرض پيش

 بار جامعه تغيير با كه است الزم و دارد ارتباط مختلف هاي زمان و شرايط در ها پاسخ بودن تكرارپذير

 هاي سال در است ذكر شايان ).27(شود  بررسي نظر مورد  ابزار زماني پايايي و دروني همساني ديگر

 است، يافته  افزايش سازه، اين در افراد قابليت افزايش به مربوط مداخالت و آگاهي ذهن اخير تمرينات

 در را شناختي روانمداخالت  و درمان موفقيت ميزانابزار ارزشمند،  يناستفاده از ا با توان مي بنابراين

 هاي ويژگي بررسي هدف با حاضر پژوهش نتيجه در. كرد ارزيابي آگاهي ذهن هاي مهارت كسب

 پرسش اين به پاسخ درصدد محققان و گرفت انجام ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخةسنجي  روان

 و سازه روايي از ايراني جامعة ورزشكاران بين در ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة آيا كه هستند

  خير؟ يا است برخوردار مناسبي پايايي
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  يشناس روش
مبتدي تهران بود كه از اين  و ماهر  نخبه، زن و مرد ورزشكاران شامل پژوهش حاضر آماري جامعة

 هندبال،( تيمي سه رشتة شامل ورزشي رشتة هفت در) زن 80و  مرد 70(ورزشكار  150جامعة آماري 

 )آمادگي جسماني و كاراته ميز، روي تنيس بدمينتون،( انفرادي رشتة چهار و) بسكتبال واليبال و

 10با عنايت به تعريف بازيكن نخبه كه شامل . انتخاب شدند اي گيري تصادفي خوشهصورت نمونه به

يا ) بزرگساالن، جوانان و نوجوانان(هاي سني مختلف هاي ملي در ردهتيم بازيكن برتر كشور يا اعضاي

، بازيكنان تيم ملي بزرگساالن و جوانان و تمامي بازيكنان استهاي ليگ برتر يك كشور هاي باشگاهتيم

، بر اين عالوه. عنوان بازيكن نخبه در نظر گرفته شد هاي مذكور، به حاضر در مسابقات ليگ برتر در رشته

هاي ملي را ورزشكاراني كه در ليگ دسته يك و ليگ دسته دو شركت داشته و سابقة حضور در تيم

ماهر در نظر گرفته شدند و افرادي كه حداقل به مدت سه ماه و حداكثر يك  عنوان افراد  نداشتند، به

شكار مبتدي در ورز عنوان بههاي ورزشي تيمي يا انفرادي مذكور تجربه داشتند، سال در يكي از رشته

با توجه به عدم اطالع دقيق از حجم جامعه، مشخص كردن حجم . )30به نقل از (نظر گرفته شدند 

نمونة مورد نياز براي ) 2005(براساس نظر كالين . نمونه براساس نوع هدف پژوهش صورت گرفت

با توجه به اينكه  ،)25، به نقل از 20( استنمونه به ازاي هر سؤال  10تا  5مطالعات تحليل عاملي، 

عنوان  ورزشكار به 150مورد بود، در اين پژوهش تعداد  15آگاهي ورزشي تعداد سؤاالت سياهة ذهن

. بود) MIS(آگاهي ورزشي ابزار اصلي اين پژوهش نسخة فارسي سياهة ذهن. نمونة آماري انتخاب شدند

اين سياهه  ).27(ارائه شد ) 2014(ورزشي توسط سينوت و همكاران  آگاهي ذهن نسخة انگليسي سياهة

تمركز  و بازيابي) پنج سؤال(قضاوت ، عدم )پنج سؤال(سؤال دارد و با استفاده از سه عامل آگاهي  15

آگاهي ورزشي مجموع اين سه بعد نمرة كلي ذهن. كند آگاهي ورزشكاران را ارزيابي مي ذهن) پنج سؤال(

 .2 ،الًصا.1 ؛دشاب يم ريز حرش هب شش يلا كي يهدزايتما فيط رايدا سؤال هر كند ورا مشخص مي

 اب .دريگ يم قلعت شش ات كي ةرمن هنيزگ ره يازا هب .الًماك .6 ،دايز .5 ،يدودح ات .4 ،مك .3 ،مك يليخ

). 27( دوب دهاوخ 90 هرمن نيرتالاب و 15 هرمن نيرتمك ،راكشزرو رظن دروم هنيزگ باختنا هب تيانع

 در. همراه سؤاالت سياهة آن بود بهآگاهي ورزشي مرحلة اول اين پژوهش ترجمة متن كامل مقالة ذهن

 ترجمة بررسي صحت منظور بهبازترجمه با كمك دو متخصص  روش از در مرحلة نخست پژوهش اين

 ابتدا در كه بود شكل بدين بازترجمه روش. ورزشي بهره گرفته شد آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة

 ترجمة سپس و شده ترجمه ورزش شناسي روان متخصصان از نفر دو توسط ورزشي آگاهي ذهن سياهة
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 متن دو مقايسة با نهايت در. شد برگردان انگليسي به انگليسي زبان آموزش متخصص دو توسط فارسي

 گرفت و انجام الزم اصالحات ،)انگليسي به فارسي ترجمة ازآمده  دست به متن و اصلي متن( انگليسي

 فارسي نسخة ترجمه، صحت تأييد از پس. شد ورزشي تهيه آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة نهايي فرم

شد و پس از  توزيع زن و مرد ورزشكاران از) نفر 30( كوچك اي جامعه ورزشي در آگاهي ذهن سياهة

 انجام و مطالعة مقدماتي از پس). مقدماتي مطالعة(آن انجام گرفت  احتمالي اصالحات و شدن تكميل

 يآور جمع و توزيع( اجرا سازي يكسان براي حاضرپژوهش  همكاران گروه از اصالحات مورد نياز،

 و بررسي پژوهش اجراي در تأكيد مورد و الزم موارد و آمد عمل به دعوت هدف جامعة در) ها مقياس

 سياهة فارسي نسخة توزيعمنظور  به الزم مجوزهاي بعد ادامه و در مرحلة در. شد سازي يكسان

 ورزشي ميان آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة و كسب شد مربوطمسئوالن  ورزشي از آگاهي ذهن

 آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة. گردآوري شد ها توزيع و پس از تكميل  پرسشنامه آماري هاي نمونه

 آماري هاي روش از استفاده با و بندي دسته آمار متخصص توسط آوري جمع و تكميل از پس ورزشي

كه  نظر متخصصان معادالت ساختاري هنگامي براساسبا عنايت به اينكه . شد وتحليل يهتجز مناسب

پژوهشگران يك مدل مفروض را در اختيار دارند روش آماري مورد استفاده در مرحلة اول بايد تحليل 

از ضريب . ، براي تعيين روايي سؤاالت از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد)25(عاملي تأييدي باشد 

يلة ضريب همبستگي وس بهدروني و پايايي زماني سؤاالت ) ثبات(آلفاي كرونباخ براي تعيين همساني 

دروني نسخة  همساني و تأييدي عاملي تحليل. آزمون مجدد استفاده شد -اي در روش آزمونطبقه درون

 نفر  30  يبر رو مجدد آزمون-آزمون و پژوهش هاي آزمودني مورد در آگاهي ورزشيسياهة ذهن فارسي

 افزارهاي نرم مذكور، از آماري محاسبات انجام براي. شد فاصله اجرا هفته دو با و پژوهش هاي آزمودني از

  .شد استفاده 8.8ليزرل  و 20 نسخة اس.اس.پي.اس
 

   هايافته
 برحسب كنندگان شركت تعداد و نسبت مانند ها، آزمودني شناختي  جمعيت هاي در اين بخش ابتدا ويژگي

در ادامه روايي سازه، پايايي زماني و همساني دروني  .شودمي ارائه 1 در جدول مهارت، سطح جنسيت،

  .آگاهي ورزشي بررسي شده استسياهة ذهن
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  آگاهي ورزشيجنسيت، سطح مهارت سياهة ذهن برحسب كنندگان شركتتعداد . 1جدول 

 شاخص
  سطح مهارت

  كل
  نخبه  ماهر  مبتدي

  جنسيت

  مرد
  70  18  32  20  تعداد

  98/99 20/0 66/47  33/32 درصد

  زن
  80  15  40  25  تعداد

  99/99  33/13  44/54  22/32  درصد

  كل
  150  33  72  45  تعداد

  99/98  66/16  5/50 77/32 درصد

  

كننده نسخة فارسي سياهة شركت 150نشان داده شده است، در مجموع  1كه در جدول  گونه همان

كنندگان ورزشكاران زن نسبت به مرد و شركتاز بين آنها تعداد . آگاهي ورزشي را تكميل كردند ذهن

ساختاري، در استفاده  معادالت يابي مدل متخصصان كه آنجا از. ماهر نسبت به دو سطح ديگر بيشتر بود

 بر شاخص برازندگي هاي مختلف برازندگي نظر مشتركي ندارند و مشخص نيست كه كدام از شاخص

 طبقه هر در موجود هاي شاخص از تركيبي از است هترب كه شده دارد، پيشنهاد ارجحيت ها ديگر شاخص

 از كدام هر براي حوزه، اين متخصصان). 18، به نقل از 1999 بنتلر، و هو ؛2005 كالين،( شود استفاده

 طبقة يا گروه سه در برازندگي هاي شاخص است ذكر شايان .اند داده ارائه را قبولي قابل مقادير ها شاخص

 هر هاي شاخص اينكه به توجه با و شوند مي بنديطبقه) جو صرفه( مقتصد و) اي مقايسه( تطبيقي مطلق،

 شود مي پيشنهاد كنند، مي فراهم مدل بودن مناسب و برازندگي مورد در را متفاوتي اطالعات طبقه

 برازندگي هاي شاخص براي متخصصان). 14،5( شود گزارش و بررسي طبقه هر از شاخص يك حداقل

 دامنة كه آي،.اف.سي و  آي.ال.تي هاي شاخص در مثالً. اند كرده ارائه را متفاوتي برش هاي مالك

 باالتر مقادير مدل، نسبي برازندگي دهندة نشان 85/0 از باالتر مقادير يك است، و صفر بين آنها تغييرات

 رمزي شاخص. )17، به نقل از 20( هستند مدل عالي و خوب خيلي برازندگي دهندة نشان 95/0 از

. دارد كاربرد ها، مدل دربارة كلي زمينة قضاوت در شده هاي تدوين شاخص ترين عمومي از يكي عنوان به

 شده تدوين مدل باشد تر كوچك آن مقدار هرچه( است برازش بدي هاي شاخص از يكي شاخص اين

 و قبول قابل دهندة نشانصدم  هشت از كمتر مقادير رمزي شاخص مورد در .)شود مي تلقي تر قبول قابل

www.edub.irwww.edub.ir
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). 20،13( است خوب و مناسب مدل دهندة نشان صدم شش از كمتر رمزي شاخص و مدل بودن معقول

). 20( شود مي محسوب قبول قابلصدم  هشت از كمتر مقادير نيز 1آر.ام.آر.اس شاخص براي بر اين عالوه

 پژوهشگران برخي. ندارد وجود قبول قابل مقادير دربارة توافقي اف، دي به دو خي شاخص مورد در

 مناسب و معقول دهندة نشان را پنج تا دو مقادير اي عده و) 20( خوب و قبول قابل را سه از كمتر مقادير

  ).30،5( دانند مي مدل بودن

  ورزشي آگاهيذهن ياهةاول س ةمرتب تأييدي يعامل تحليل

آگاهي ورزشي گيري سياهة ذهن اندازه مدل كه داد نشان اول مرتبة تأييدي عاملي تحليل نتايج

 2جدول  در گيرياندازه هاي تناسب مدل شاخص. است معنادار مدل پارامترهاي و اعداد كلية و مناسب

  .  است مدل اين بودن مناسب بيانگر كه است، آمده
  

 آگاهي ورزشيي برازش الگوي تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول سياهة ذهنها شاخص. 2جدول 

  ي برازشها شاخصاختصار   ي برازشها شاخص
مقادير 
 شده مشاهده

 X2  39/110  دو مجذور كاي

  Df  87  درجة آزادي

  TLI/NNFI  96/0  بونت - شاخص برازش تاكر لويس يا غيرهنجاري بنتلر

  CFI  97/0  شاخص برازش تطبيقي بنتلر

  IFI  97/0  شاخص برازندگي فزاينده

  RMSEA  042/0  تقريب برآوردشاخص ريشة ميانگين مجذور 

  AGFI  88/0  يافته يلتعدشاخص نيكويي برازش 

  PGFI  66/0  شاخص نيكويي برازش مقتصد

  

 از) هـا  عامـل ( مكنـون  متغيرهـاي  و )سـؤاالت ( شده مشاهده متغيرهاي بين ارتباط داريمعنا بررسي

 بـا  سـؤاالت  بـين  رابطـة  مـورد  در تـي  شـاخص  .)باشـد  96/1بـاالتر از  ( شـود  مـي  اسـتفاده  تي شاخص

 بـوده  مـالك مـورد نظـر     از بـاالتر  سؤاالت همة در تي مقدار كه دهد مي نشان مربوط، هاي مقياس خرده

 كـه  معنـا  بـدين  وجـود دارد،  مربوط هاي و عامل سؤاالت بين معنادار رابطة كه است اين بيانگر كه است

 تخمـين  مقـادير  تـر  دقيـق  بررسـي  .)5(هسـتند   ها عامل مورد در پيشگويي به قادر سؤاالت در هر عامل
                                                           

1. Root Mean Square Residual 
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 68ي بـار عـامل  ( 3سـؤال   آگاهي عامل در كه دهد مي نشان ها عامل به مربوط از سؤاالت يك هر پارامتر

 در و ،)20/10مقـدار تـي    و صـدم  76عاملي بار(   9 سؤال قضاوتعدم  عامل در ،)96/7 مقدار تي و صدم

در  پيشـگو  متغيرهـاي  ترين مهم) 85/12مقدار تي  و صدم 92 عاملي  بار( 14سؤال  تمركزبازيابي  عامل

  .  هستند خود به مربوط هاي عامل

  

  
  آگاهي ورزشي تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول سياهة ذهن. 1 شكل
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  آگاهي ورزشينسخة فارسي سياهة ذهن مدل مرتبة اول عاملي بارهاي و تي شاخص. 3جدول 
  سؤاالت  عامل  شاخص تي  بار عاملي

59/0  84/6

 آگاهي

1 
64/0 44/7 2 
68/0 96/7 3 
54/0 17/6 4 
46/0 11/5 5 
67/0 62/8  

 عدم قضاوت

6 
75/0 10/10  7  
76/0  15/10  8  
76/0 20/10  9  
68/0  79/8  10  
78/0 33/10

  بازيابي تمركز

11  
35/0 13/4 12  
47/0 75/5  13  
92/0 85/12 14  
50/0 17/6 15  

  
  آگاهي ورزشي دوم نسخة فارسي سياهة ذهن مرتبة تأييدي عاملي تحليل

مرتبة دوم  تأييدي عاملي تحليل روش از تر،عاملي دقيق ساختار به دستيابي منظور به و ادامه در

 آن فرض بر ها،مدل گونه ينا در. هاستداده از روش معنادارتر يك به رسيدن شيوه اين هدف. شد استفاده

 عبارت به .باالترند مرتبه عامل چند يا يك از ناشي واريانس مشترك در مكنون متغيرهاي خود كه است

 مطالعة مناسب براي روش اين از. روندمي شماربه اول هاي مرتبةعامل عامل ،دوم مرتبة هاي عامل ديگر،

 استفادهمربوط  يها پژوهش يا سازنده ادعايي يها مؤلفهوجود  تأييد و پرسشنامه عاملي ساختار بودن

آگاهي ورزشي، تمركز و مقياس سياهة ذهنكه پيشتر ذكر شد، سه خردهطور همان). 26(شود  يم

آگاهي اساس و در ادامه، براي تأييد روايي سازة سياهة ذهنبر اين . سنجدهوشياري ورزشكاران را مي

آگاهي مجموع سياهة ذهنييدشدة مرتبة اول با تأمقياس  بررسي و ارتباط سه خرده منظور بهورزشي و 

  ). 4جدول (تحليل عاملي مرتبة دوم اجرا شد 

آگاهي ورزشي مناسب و همة اعداد و گيري سياهة ذهننتايج نشان داد كه مدل دوم اندازه

  .نشان داده شده است 4گيري در جدول هاي برازش مدل اندازهشاخص. پارامترهاي مدل معنادار است
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آگاهي الگوي تحليل عاملي تأييدي مرتبة دوم نسخة فارسي سياهة ذهني برازش ها شاخص. 4جدول 
  ورزشي

  شده مشاهدهمقادير     هاي برازششاخص
  X2 39/110  دو مجذور كاي

  Df  87  درجة آزادي

  TLI/NNFI  96/0  بونت -شاخص برازش تاكر لويس يا غيرهنجاري بنتلر

 CFI  97/0  شاخص برازش تطبيقي بنتلر

 IFI  97/0  فزايندهشاخص برازندگي 

  RMSEA  042/0  تقريب برآوردشاخص ريشة ميانگين مجذور 

  AGFI  88/0  يافته يلتعدشاخص نيكويي برازش 

 PGFI  66/0  شاخص نيكويي برازش مقتصد

  

 دوم نسـخة فارسـي   مرتبـة  گيـري  انـدازه  مـدل  برازندگي هاي شاخص مقادير 4جدول  نتايج مطابق

برازنـدگي   هـاي  شـاخص  بـودن  مناسب و قبول قابل اول بيانگر مرتبة آگاهي ورزشي همانند سياهة ذهن

شاخص تي و بارهاي عـاملي مربـوط   . است گيري اندازه مدل بودن مطلوب و برازش نتيجه در و) تناسب(

  .آمده است 5مقياس در جدول  به هر خرده

  ورزشي آگاهي ذهن سياهة دوم نسخة فارسي مرتبة مدل عاملي بارهاي و تي شاخص. 5جدول 
  نام عامل  شاخص تي  بار عاملي

83/0  64/2 آگاهي
25/0 قضاوت عدم  98/1
55/0   تمركزبازيابي   62/2

  
آگاهي در ورزشكاران ايراني، عامـل   بيني ذهن يشپين عامل در تبيين و تر مهم، 5با عنايت به جدول 

ذهن آگاهي ورزشي  سياهةترين سؤاالت در نسخة فارسي  بنابراين سؤاالت يك تا پنج اصلي. استآگاهي 

  .شوند محسوب مي
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  آگاهي ورزشيتحليل عاملي تأييدي مرتبة دوم نسخة فارسي سياهة ذهن. 2 شكل

 
  دروني  )همساني(ثبات 

آگاهي ورزشـي  سياهة ذهن هاي مقياس خرده دروني همساني تعيين براي كرونباخ ضريب آلفاي نتايج

 ساير همساني دروني دست آمد و به 79/0دروني كل سياهه  همساني. نشان داده شده است 6در جدول 

 آگـاهي ورزشـي و  بنـابراين سـياهة ذهـن   ). ɑ<70/0(اسـت   قبول قابل مطلوب و حد ها در مقياس  خرده

   .است برخوردار قابل قبولي و مطلوب دروني  )همساني(ثبات  از آن هاي مقياس خرده
آگاهي هاي سياهة ذهنمقياسدروني خرده ثبات تعيين براي كرونباخ آلفاي ضريب نتيجة .6جدول

  ورزشي
  ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد سؤاالت  ها مقياس خرده

  77/0  سؤال 5  آگاهي
  80/0  سؤال 5  قضاوتعدم 

  78/0  سؤال 5  بازيابي تمركز
  79/0  سؤال 15  كل سياهة

 

  

www.edub.irwww.edub.ir



 1396، پاييز 3، شمارة 9، دورة ورزشي _رشد و يادگيري حركتي                                                        438  
 

 

  زماني پايايي

آزمون مجدد با دو هفته  -آزمون از حاصل هايمقياس خرده گروهيهمبستگي درون ضرايب مقادير

 قبول قابل دهندة كه نشان) 7جدول (باالتر بود ) 75/0(قبول  قابل ها از مقدار مقياس فاصله در همة خرده

. آگاهي ورزشي استنسخة فارسي سياهة ذهن هاي مقياس زماني يا قابليت تكرارپذيري خرده پايايي بودن

كنندة پايايي زماني كل سياهة  آمد كه تأييد دست به 85/0نيز  كل سياهه گروهيدرون ستگيهمب ضريب

 .است

 
سياهة  هاي مقياسخرده زماني  يين پايايي تع يبراي گروه درون يهمبستگنتيجة ضريب . 7جدول 

  آگاهي ورزشيذهن
 ICC يگروه درون همبستگي يبضر  سؤاالت تعداد  ها مقياس خرده

  80/0  سؤال 5  آگاهي
  83/0  سؤال 5  قضاوتعدم 

  78/0  سؤال 5  بازيابي تمركز
  85/0  سؤال 15  كل سياهة

 

  گيرينتيجه و بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسي روايي سازه، همساني دروني و پايايي زماني نسخة فارسي سياهة 

تعيين روايي سازه اين ابزار از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده  منظور بهآگاهي ورزشي بود كه  ذهن

هاي مربوط ها قادر به پيشگويي عاملنتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول نشان داد تمامي گويه. شد

قضاوت و هاي آگاهي، عدم مقياس آگاهي ورزشي با خردهعاملي ذهن به خود هستند و ساختار سه

 -اي يا تطبيقي برازندگي، شاخص برازندگي تاكرهاي مقايسهدر بين شاخص. شودييد ميتمركز تأبازيابي

با توجه به نقاط برش . بود 97/0و  96/0ترتيب برابر با  لوييس و همچنين شاخص برازندگي تطبيقي به

دگي و هاي برازنبيانگر عالي بودن شاخص آمده دست به، مقادير )90/0(ها برازندگي مدل در اين شاخص

از بين . آگاهي ورزشي استدر نتيجه برازش و تناسب مطلوب مدل مرتبة اول نسخة فارسي سياهة ذهن

و شاخص ريشة ميانگين  88/0يافته برابر با  يلتعدهاي برازندگي مطلق، شاخص نيكويي برازش شاخص

يدي مرتبة دوم نسخة همچنين نتايج تحليل عاملي تأي. آمد دست به 042/0تقريب برابر با  برآوردمجذور 

هاي دهندة ارتباط و اختصاص سؤاالت به شكل معناداري با گويه آگاهي ورزشي نشان فارسي سياهة ذهن

لوييس و  -هاي برازندگي تاكردر اين مدل هم همانند مدل مرتبة اول شاخص. استمربوط به خود 
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ة دهند نشان 042/0ي با مقدار و شاخص رمز 97/0و  96/0ترتيب با مقادير  شاخص برازندگي تطبيقي به

آگاهي ورزشي در پژوهش نتايج روايي سازة سياهة ذهن. قابل قبول و مطلوب بودن برازندگي مدل بود

آگاهي را كه سياهة ذهن) 1995(در پژوهش ميسيك . همراستا بود) 1995(حاضر با مطالعة ميسيك 

 )TLI(لوييس   ، شاخص برازندگي تاكر93/0) CFI(طراحي كرده بود، مقادير شاخص برازندگي تطبيقي 

سينوت و جكسون . استبوده است كه تا حدود زيادي همراستا با پژوهش حاضر  صدم پنجو رمزي  91/0

آگاهي ورزشي در ميان  اي روايي سازه و پايايي نسخة انگليسي سياهة ذهن در مطالعه) 2014(

وش تحليل عاملي تأييدي و تحليل عاملي اكتشافي زبان كشور استراليا از طريق ر يسيانگلورزشكاران 

و 95/0هر دو  )CFI(و شاخص برازندگي تطبيقي  )TLI(لوييس   هاي برازندگي تاكر شاخص. بررسي شد

با توجه به نزديكي . استكه همراستا با نتايج پژوهش حاضر ) 13(بود  صدم پنجشاخص رمزي برابر با 

توان گفت مدل تحليلي عاملي مرتبة اول و دوم نسخة برازش ميهاي بسيار زياد نتايج با معيار شاخص

آگاهي ورزشي در بين ورزشكاران هر دو جامعه حمايت و تأييد شده است، اما برخي فارسي سياهة ذهن

 رو ازاين. تر و بهتر بوده استها مانند شاخص رمزي در نسخة فارسي به شكل چشمگيري پايينشاخص

 تعداد در تغييري بدون  ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة سؤالي 15عاملي و  مدل سه تأييد

 فارسي و انگليسي زبان دو بين موجود اصطالحات هماهنگ برگردان و مناسب ترجمة از ناشي سؤاالت

 موجب ورزشي آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة از استفاده با ايراني ورزشكاران آگاهي ذهن ارزيابي و بود

 تأييد همچنين). 18( است شده انگليسي نسخة با مشابهي شكل به سؤاالت از صحيحي تفسير و درك

 قابليت دهندة نشان زبان، يفارس جامعة در) 2014( همكاران و سينوت عاملي سه مدل وكاست كم يب

  .است فرهنگي هاي تفاوت با وجود سازه اين ارزيابي در ورزشي آگاهي ذهن سياهة باالي

آگاهي ورزشي نسخة فارسي سياهة ذهن) ثبات(تحقيق حاضر همساني دروني در بخش ديگري از 

و در ساير  79/0بررسي شد و نتايج با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در كل سياهه برابر با 

تمامي مقادير از مقدار . قضاوت متغير بود  در عامل عدم 80/0در عامل آگاهي و 77/0ها از مقياس خرده

دروني عوامل و كل ) ثبات(ة مطلوب بودن همساني دهند نشانباالتر بوده كه  70/0لفاي قابل قبول آ

اختالف ) 2014(آگاهي ورزشي است كه در مقايسه با نتايج پژوهش سينوت و همكاران سياهة ذهن

پايايي دروني اين ابزار ) 2014(سينويت و همكاران . ها وجود داردكرونباخ عامل اندكي در مقادير آلفاي

و  78/0، عامل عدم قضاوت را 77/0را قابل قبول ارزيابي كردند و ضريب آلفاي كرونباخ عامل آگاهي را 

. اين نتايج تطابق بسيار نزديكي با نتيجة تحقيق حاضر دارند. گزارش كردند 77/0عامل تمركز مجدد را 
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 آگاهي ذهن سياهة فارسي ت دروني با استفاده از آلفاي كرونباخ نشان داد كه سؤاالت نسخةبررسي ثبا

سنجيدند  طور مستقيم مفهوم يكساني را مي عنوان يك مجموعه با هم پيوند مطلوبي دارند و به ورزشي به

  ).17(كردند  دهندگان مفهوم كلي يكساني را از هر يك از سؤاالت دريافت مي و پاسخ

آگاهي ورزشي با استفاده از  هاي سياهة ذهنمقياس ج پايايي زماني يا قابليت تكرارپذيري خردهنتاي 

آزمون مجدد با دو هفته فاصله، در كل سياهه برابر با - اي حاصل از آزمونطبقه ضريب همبستگي درون

سياهه متفاوت  در كل 85/0مقياس بازيابي تمركز تا  در خرده 78/0اي از ها در دامنهو در عامل 85/0

، پايايي زماني يا قابليت )75/0(اي  طبقه بود كه با توجه به مقدار قابل قبول ضريب همبستگي درون

  . شود آگاهي ورزشي مناسب ارزيابي ميها سياهة ذهنمقياس تكرارپذيري خرده

تأييدي،  هاي آماري مانند تحليل عاملي طور كلي نتايج پژوهش حاضر با عنايت به اجراي روشاما به

 سؤالي نسخة فارسي سياهة 15عاملي و  اي از ساختار سه طبقه ضريب آلفاي كرونباخ و همبستگي درون

 هاي بنابراين يافته. كند حمايت مي) روايي سازه، همساني دروني و پايايي زماني( ورزشي آگاهي ذهن

 همبستگي و كرونباخ آلفاي ضريب تأييدي، عاملي تحليل نتايج كه داد نشان حاضر پژوهش

 فارسي نسخة سؤالي 15 و عاملي سه ساختار ورزشي از آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة اي طبقه درون

 تأييد را سياهه زماني پايايي و دروني همساني عاملي، روايي و كند مي ورزشي حمايت آگاهي ذهن سياهة

 پايا و روا ابزاري عنوان بهورزشي  آگاهي ذهن سياهة فارسي نسخة كه گفت توان رو مي ازاين. كند مي

. شود استفاده ايران در تمركز و ذهن آگاهي ورزشكاران ارزيابي و مطالعه براي تا دارد را آن قابليت

 شناسان روان براي را مناسبي زمينة شناختي، روان سنجش ابزارهاي ساير با همراه ابزار اين همچنين

 وجود به ايران در ورزشكاران عملكرد بهبودمنظور  به بيشتر، كاربردي و پژوهشي هاي فعاليت در ورزشي

 در مقياس اين واگراي و همگرا روايي شود مي پيشنهاد پژوهش نتايج اين بر مبناي نهايت در. آورد مي

 و زن ورزشكاران در  آگاهي نقش ذهن بررسي به آتي مطالعات در همچنين. شود ارزيابي ديگري تحقيق

  .شود پرداخته ماهيت لحاظ به مختلف هاي رشته در گسترده اي نمونه با مرد
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  پيوست
  آگاهي ورزشيسياهه ذهن

  ورزشكار گرامي
. دهد عالمت بزنيد اي را كه احساس كلي و عمومي شما را نشان مي هريك از جمالت زيرا را بخوانيد و سپس مربع مناسب جمله

آيد احساس  اما جوابي را بدهيد كه به نظر مي. مدت زمان زيادي روي هر جمله صرف نكنيد. وجود نداردپاسخ درست يا غلطي 
  .صورت محرمانه حفظ خواهد شد، الزم نيست نام ورزشكار درج شود نتايج آزمون به. نمايد كلي شما را بهتر توصيف مي

   □جهاني □المللي بين □ملي □كشوري □استاني □شهرستاني: رزشكارسطح قهرماني و: ....                              رشتة ورزشي
  : ....ميزان تحصيالت: ....                         سابقة ورزشي                            □مرد □زن:            جنسيت

  

  متن سؤاالت  رديف
خيلي   اصالً

  كم
  كامالً  زياد  تاحدودي كم

              .كند اطالع و آگاهي دارم عبور ميمن از افكاري كه از ذهنم   1
              .من در شناخت ميزان عصبانيت بدني خود توانا هستم  2
              .خود آگاهي دارم  من از احساس هيجان بدني  3
              .ي آن آگاهي دارم من نسبت به محل درد بدن خود به هنگام تجربه  4
              .كنم، توجه دارم من به هيجاناتي كه حس مي  5

6  
كنم، به دليل عدم  وقتي كه به عملكرد گذشتة خود فكر مي

  .دهم تمركز بر عملكرد حال حاضرم، خود را مورد انتقاد قرار مي
    

        

7  
  

كنم،  وقتي به دليل انجام كار اشتباهي احساس عصبانيت مي
  .دهم براي داشتن اين واكنش، خود  را مورد انتقاد قرار مي

    
        

8  
  

شوم،  عدم تمركز خود بر اجراي مهارت ورزشيم آگاه ميوقتي از 
  .كنم براي اين مسئله خود را سرزنش مي

    
        

9  
  

شوم كه من در حال فكر كردن به نتايح نهايي وقتي متوجه مي
مسابقه هستم، به دليل عدم تمركز بر عوامل مرتبط با  اجراي 

  .كنم مهارت ورزشيم، خودم را سرزنش مي

    
        

10  
  

شوم كه من واقعا از شكست در مسابقه ناراحتم، وقتي متوجه مي
  .از نحوة مواجهه با اين مسئله خود را سرزنش مي كنم

    
        

11  
  

شوم كه برخي از عضالتم دچار گرفتگي و درد هستند، وقتي متوجه مي
  .شوم به سرعت بر كاري كه بايد انجام دهم، دوباره متمركز مي

    
        

12  
  

شوم كه در حال فكر كردن به چيزي كه باعث مي وقتي متوجه
خستگي من شده است، هستم، به سرعت توجه خود را به سمت 

  .كنم كاري كه بايد بر آن متمركز شوم، هدايت مي

    
        

13  
  

شوم كه از برنده شدن واقعا هيجان زده هستم، وقتي متوجه مي
  .كنم تمركزم را بر كاري كه بايد انجام دهم، حفظ مي

    
        

14  
توانم توجه و  ام، به سرعت مي شوم كه دچار تنش شدهوقتي متوجه مي

  .تمركز خود را به سمت كاري كه بايد انجام دهم، هدايت كنم
    

        

15  
  

شوم كه بر اجراي مهارت ورزشيم تمركز ندارم، وقتي متوجه مي
به سرعت قادر هستم، بر روي عواملي كه به اجراي بهتر من 

  .كنند، متمركز شوم ميكمك 

    
        

 .2 ،الًصا.1 ؛دشاب يم ريز حرش هب شش يلا كي يهدزايتما فيط رايدا سؤال هر ،قوف اسقيه مه بوجتا ب
 اب .دريگ يم قلعت شش ات كي ةرمن هنيزگ ره يازا هب .الًماك .6 ،دايز .5 ،يدودح ات .4 ،مك .3 ،مك يليخ
 .ودب دهاوخ 90 هرمن نيرتالاب و 15 هرمن نيرتمك ،راكشزرو رظن دروم هنيزگ باختنا هب تيانع


