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نظر به کاربرد روزافزون آزمون های روانی در روان شناسی ورزشی ،محقق بر آن شد تا اعتبار و پایایی رایج
ترین آزمون ها آمادگی روانی را که برای سنجش ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرند ،اندازه گیری کند.
بدین ترتیب سیاهه نیمرخ حاالت خلقی ) ،(POMSپرسشنامه خود سنجی انستیتو ورزش استرالیای جنوبی
( )SASI Psychو پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا ( )OMSATبر وری  333نفر ورزشکار که
عضو تیم های ملی یا باشگاه های درجه یک بودند اجرا شد .با توجه به فرضیه های پژوهش ،نتایج نشان داد:
الف .در سیاهه  ، POMSبین پرسشهایی که تنش را می سنجند؛ هماهنگی دورنی وجود داشت و این
هماهنگی بین پرسش های که افسردگی ،خشم ،قدرت ،خستگی ،و سردرگمی را می سنجند نیز موجود بود.
دامنه ضریب پایایی بین  0/793تا  0/030متغیر بود.
ب .در سیاهه  ،POMSعناصر در برگیرند پرسشها از شش عامل فوق اشباع شده بود.
پ .در پرسشنامه( )SASI Psychبین پرسشهایی که سنجش را می سنجند هماهنگی درونی وجود داشت .و
این هماهنگی بین پرسشهای که تمرکز ،کنترل حاالت روانی ،اعتماد به نفس ،تصویر سازی ذهنی ،و
هدفمندی را می سنجید نیز موجود بود .کمترین ضریب پایایی  0/7906و بیشترین آن  0/0993بود.
ت .در پرسشنامه ( )SASI Psychعناصر در برگیرنده پرسش ها شامل عامل فوق اشباع شده بود.
ث .در پرسشنامه  OSMATبین پرسش هایی ککه تعیین هدف را می سندجند هماهنگی درونی وجود
داشت و این هماهنگی بین پرسش هایی که باور ها ،التزام ،فشار روانی ،ترس ،آرامش  ،انرزِ ،تصوی سازی،
تمریون ذهنیف تمرکز ،تمرکز مجدد ،و طرح ریزی مسابقات را می سنجند نیز موجود بود .کمترین ضریب
پایایی  0/7906و بیشتریت ان  0/0993بود.
ج.در پرسشنامه  OSMATعناصر در برگیرنده پرسش ها از  69عامل فوق اشباع شده بودند.
چ .پرسش های ،3،،7،33،33،9،،،3و  73از پرسشنامه  OSMATو پرسشهای 93،7و  30از پپرسشنامه
( )SASI Psychپایایی نامطلوبی داشتند و به بازنگری احتیاج دارند .کمترین ضریب پایایی 0/7099و
بیشترین ان  0/0،60بود .عامل هدف گزینی در این پرسشنامه با ضریب نامطلوب  0/333،به اصالح
نیازمند بود.
ح .هنجار نمرات هر ازمون تهیه شد.
خ .نتایج با توجه به زمینه اجرایی پرسشها مورد بحث قرار گرفت.
کلمات کلیدی :تعیین روایی و پایایی ،پرسشنامه حاالت خلقی ) ،(POMSپرسشنامه خود سنجی انستیتو
ورزش استرالیای جنوبی ( ،)SASI Psychپرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا ()OMSAT
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