
 (TOPS) 2 –تعیین روایی، پایایی و هنجار پرسشنامه راهبردهای اجرایی 

 مهدی شهبازیمجری: 

 2931-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
بود.  2-راهبردهای اجرا آزمونروایی، پایایی و هنجار نسخه فارسی پرسشنامه هدف از پژوهش حاضر، تعیین 

رشته ورزشی تیمی و انفرادی  61طوح مختلف مهارتی در زن( ورزشکار با س 331مرد و  282)126بدین منظور 

فی انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. ابتدا سه متخصص روان شناس به صورت نمونه گیری تصاد

پرسشنامه را با زبان انگلیسی صحت ترجمه و روایی صوری نسخه فارسی  آموزشیک متخصص  وورزشی 

 تأییدشد. به منظور  تأییدکرده و سپس شاخص و نسبت روایی محتوا  تأییده استفاده از روش ترجمه باز ترجم

یا روش برآورد حداکثر درست نمایی یا بیشینه احتمال نیرومند استفاده شد. روایی سازه از تحلیل عامل تاییدی 

 آزمودنی ها به تفکیک جنسیت ترسیمفراوانی و نقاط درصدی  یها جدولمربوطه  یهنجارهاجهت تدوین 

که مدل اندازه گیری از برازش و تناسب خوبی برخوردار می نشان داد در بعد تمرین نتایج تحلیل عاملی شدند. 

 21و  16ها  سؤالاما بوده  قبول قابلباشد. در بعد مسابقه نیز نتایج تحلیل عاملی نشان داد که برازش کلی مدل 

قرار داشته و در نتیجه از معناداری  3/1مقدار قابل قبول پایین تر از  22/1و  66/1به ترتیب با مقادیر بار عاملی 

و برازش کلی از شاخص ها از شاخص های برازندگی  سؤالعملی برخوردار نبودند. در مدل دوم با حذف این 

بسیار خوبی برخوردار بود و بر خالف مدل اول هیچ یک از سوال ها با عاملی پایین تر مقدار قابل قبول نداشت. 

از عامل خودکاری نشان دهنده  21کل عامل حواس پرتی به همراه حذف سوال مدل سوم با حذف  در ادامه

تفاوت مجذور خی دو نیز نشان دهنده برازش  آزمونبرازش بهتر و معنی دار این مدل نسبت به دو مدل قبلی و 

یایی زمانی که به وسیله انی و پورهمسانی نشان داین مدل نسبت به دو مدل قبلی بود. نتایج بهتر و معنی دار 

از مقادیر برش قابل قبولی کرونباخ و ضریب همبستگی درونی گروهی با دو هفته فاصله انجام شد  یآلفا

(21/1≤α باالتر بوده که بیانگر همسانی درونی و پایایی زمانی بسیار خوب نسخه فارسی پرسشنامه راهبردی )

 می باشد.  2-های اجرا

 ورزشکاران.-راهبردهای اجرا -ایاییپ-های کلیدی: روایی واژه

 

 


