
 

 گری در تمرین در ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدی نامة خود ارائه انطباق، پایاسازی و رواسازی پرسش

 دکتر پروانه شمسی پور دهکردی

 9317. دانشگاه الزهراعضو هیات علمی 

 
گری در تمرین در جامعه ورزشکاران بود.  نامه خود ارائه پرسشفارسی  نسخۀ پایایی و روایی تعیین حاضر پژوهش از هدف

آزمودنی با  183جامعۀ آماری این پژوهش را ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدی استان تهران تشکیل دادند که از بین آنها 
تفاده در پژوهش سطوح مختلف مهارتی به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد اس

گری  نامه خود ارائه گری در تمرین بود. پرسش نامه های اضطراب اجتماعی اندام، آمادگی بدنی ادراک شده و خود ارائه پرسش
خرده مقیاس )اثر انگیزشی و ساختاری( است. روش امتیازگذاری  0( و 0222سوال )کونری و همکاران،  31در تمرین دارای 

 ترجمهروش  از استفاده با ( است. ابتدا6تا کامالً موافق= 3رت شش گزینه ای )از کامالً مخالف= سواالت بر اساس طبف لیک
همگرا و واگرا از ضریب  روایی تعیین شد. برای تأیید نامه پرسش فارسی ترجمۀ نسخۀ صحت و ظاهری روایی ترجمه، باز

 عاملی تحلیل مقیاس از س یک راهه، روایی سازةهمبستگی پیرسون، روایی افتراقی از آزمون تی مستقل و تحلیل واریان
برای تعیین  و کرونباخ آلفای ضریب مقیاس از درونی همسانی  تعیین برای ساختاری، یابی معادالت مدل بر مبتنی تأییدی

از نرم شد.  استفاده مجدد آزمون -آزمون روش به ای درون طبقه همبستگی ضریب سؤاالت از پاسخ( ثبات(ثبات زمانی 
گری در  پرسشنامۀ خود ارائه نشان داد نتایج .برای تحلیل داده ها استفاده شد  لیزرلو  اس.پی.اس.اسافزارهای آماری 

 و کرونباخ آلفای ضرایب عاملی تأییدی، تحلیل تمرین دارای روایی همگرا، واگرا و افتراقی مطلوبی می باشد. همچنین نتایج
اصلی  نامۀ پرسش سؤالی 31 عاملی و 0ساختار  گری در تمرین، از پرسشنامۀ خود ارائه نشان داد ای درون طبقه همبستگی

گری در  نامه خود ارائه پرسش فارسی بنابراین می توان از نسخۀ .کند می تأیید آن را پایایی و  عاملی روایی کرده و حمایت
گری ورزشکاران زن و مرد در سطوح مختلف مهارتی در به عنوان ابزاری پایا و روا به منظور ارزیابی میزان خودارائه  تمرین
 های ورزشی استفاده نمود. محیط
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