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چکیده طرحهای پژوهشی حوزة رفتار حرکتی

تعيين روایی وپایایی دو پرسشنامه حاالت خلقی برومز ( )BRUMSوکمال گرایی
ورزشی
مجري :احمد فرخی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ 1391
چكيده
هدف از تحقیق حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های حاالت خلقی برومز  32سوالی لین
و همکاران ( )2110و کمال گرایی ورزشی دان و همکاران ( )2115بود .بدین منظور و جهفت تأییفد روایفی
سازه پرسشنامه های حاالت خلقی برومز  32سوالی و کمال گرایی ورزشی  ،بفه ترتیفب  205( 923مفرد و
 210زن) و  231 ( 343مرد و  053زن) ورزشکار با سطوح مختل مهارتی (مبتدی ،غیرنخبه و نخبفه) در
 01رشته ورزشی تیمی و انفرادی ،به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردنفد.
روش اجرا بدین شکل بود که ابتدا با استفاده از روش ترجمه-باز ترجمه ،روایفی صفوری و محتفوایی نسفخه
فارسی پرسشنامه ها توسط  3متخصص روانشناسی ورزش و 3متخصص آموزش زبان انگلیسی تأیید شد .در
ادامه و جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معفادالت سفاختاری ،
همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی (ثبات پاسف)) سفوا الت از ضفریب
همبستگی درون طبقه ای در روش آزمون-آزمون مجدد با دو هفته فاصله ،استفاده شد .نتایج تحقیق نشان
داد که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم ،ضرایب آلفای کرونباخ و همبسفتگی درون طبقفه ای نسفخه
فارسی مقیاس حاالت خلقی برومز  32سوالی ،از ساختار  3عاملی  32سوالی پرسشنامه اصلی حمایت کفرده
و روایی سازه  ،همسانی درونی و پایایی زمانی مقیاس حاالت خلقی برومز را تأیید می کنند .در مقابل ،نتایج
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس کمال گرایی ورزشی  ،نشان دهنده عدم برازش مطلوب و در نتیجه عدم تأییفد
روایی سازه مدل اندازه گیری اولیه ( 31سوالی) بود .اما پس از ح ف  3سوال مشکل ساز ،مدل دوم انفدازه
گیری با  20سوال ،از شاخصهای برازندگی ،ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای قابفل قبفولی
برخوردار شد ،که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی تعدیل شده ( 20سوالی) مقیاس کمفال گرایفی
ورزشی می باشد .در نتیجه از هر دو نسخه فارسی مقیفاس کمفال گرایفی ورزشفی (مفدل تعفدیل شفده 20
سوالی) و مقیاس حاالت خلقی برومز  32سوالی ،میتوان به عنوان ابزاری جهت مطالعه و ارزیفابی ویژگیهفای
خلقی-هیجانی و صفات شخصیتی ورزشکاران ایرانی بهره گیری نمود.
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