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 چکیده

سوالی لیین و   23هدف از تحقیق حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های حاالت خلقی برومز 

رواییی سیاز     تأییید ( بود. بدین منظور و جهی   3002( و کمال گرایی ورزشی دان و همکاران )3002همکاران )

زن(  و  302مرد و  312) 332سوالی و کمال گرایی ورزشی ، به ترتیب   23پرسشنامه های حاالت خلقی برومز 

رشته ورزشی  10و نخبه( در  غیرنخبهزن( ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی )مبتدی،  122مرد و  320)  292

شنامه ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شیکل  تیمی و انفرادی، به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرس

 2 باز ترجمه، روایی صوری و محتوایی نسخه فارسی پرسشنامه ها توسط-ابتدا با استفاد  از روش ترجمه بود که

شد. در ادامه و جه  تعیین رواییی سیاز     تأیید انگلیسی زبان آموزش متخصص 2و روانشناسی ورزش متخصص

، همسانی )ثبات( درونیی پرسشینامه از    مدل معادالت ساختاری بر مبتنی تأییدیپرسشنامه ها از تحلیل عاملی 

   از ضیریب همبسیتگی درون قبقیه ای در روش    سیوا الت کرونباخ و پایایی زمیانی )ثبیات پاسی (     آلفایضریب 

مرتبه اول و  تأییدینتایج تحقیق نشان داد که تحلیل عاملی  صله، استفاد  شد.مجدد با دو هفته فا آزمون-آزمون

سوالی، از  23کرونباخ و همبستگی درون قبقه ای نسخه فارسی مقیاس حاالت خلقی برومز  آلفایدوم، ضرایب 

سوالی پرسشنامه اصلی حمای  کرد  و روایی ساز  ، همسانی درونی و پایایی زمانی مقیاس  23عاملی  8ساختار 

ال گرایی ورزشی ، نشان مقیاس کم تأییدیمی کنند. در مقابل، نتایج تحلیل عاملی  تأییدحاالت خلقی برومز  را 

سوالی( بود. اما پی    20روایی ساز   مدل انداز  گیری  اولیه ) تأییددهند  عدم برازش مطلوب و در نتیجه عدم 

کرونبیاخ   آلفایسوال، از شاخصهای برازندگی، ضرایب  32، مدل دوم انداز  گیری با مشکل ساز سوال 2از حذف 

خوردار شد، که بیانگر روایی و پایایی مطلیوب نسیخه فارسیی تعیدیل     و همبستگی درون قبقه ای قابل قبولی بر

سوالی( مقیاس کمال گرایی ورزشی می باشد. در نتیجه از هر دو نسخه فارسی مقیاس کمیال گراییی    32شد  )

سوالی، میتوان به عنیوان ابیزاری جهی      23سوالی( و مقیاس حاالت خلقی برومز  32ورزشی )مدل تعدیل شد  
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