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 دهیچک

 ورزشکاران در جددم آسیب از اضطراب سیاهة فارسی نسخة سنجیروان هایویژگی بررسی ،حاضر پژوهش هدف
 و بخشیتوان هنگام دمجد آسیب از اضطراب مقیاسخرده دو و سؤال 28 دارای سیاهه اصلی نسخة. بود دیدهآسیب

 و مرد درصد 6/68) ساله 39 تا 17 ورزشکاران ،منظوربدین .است رقابت به بازگشت هنگام مجدد آسیب از اضطراب
بعد از تکنیک  .کردند تکمیلرا  نامهپرسش 300، داشتند فعالیت ورزشی مختلف هایرشته در که( زن درصد 4/32

 عاملی تحلیل از سازه اییرو برآورد برای. رسید متخصصنامه به تأیید هفت روایی صوری پرسشبازترجمه،  -ترجمه
، همچنین. دش محاسبه رونباخک آلفای روش از استفاده با سیاهه پایایی. شد استفاده بر معادالت ساختاریمبتنی تأییدی

 فارسی نسخة که ددا نشان پژوهش نتایج .شد استفاده مجدد آزمون -آزمون روش از زمانی پایایی بررسی برای
، درنتیجه شد؛ تأیید ددمج آسیب از اضطراب سیاهة فارسی نسخة پایایی و روایی و کرد حمایت اصلی ساختار از سیاهه

 مجدد سیبآ اضطراب سنجش برای مجدد آسیب از اضطراب سیاهة فارسی نسخة ،آمدهدستبه نتایج به توجه با
 .شودمی توصیه ورزشکاران

.دیدهآسیب ورزشکاران، روایی، پایایی، مجدد آسیب از اضطراب :هادواژهیکل
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 مقدمه
 ورزش مشخص شده است که بازگشت به ةنیزم در

، آمادگی جسمانی و روانی یدگیدبیآسرقابت پس از 
، 2گوردون؛ فورد و 1997 ،1منکراسدر تعادل نیستند )

میدانی و  هایگزارش(. 2006 ،3اکلندو  ؛ پودلوگ1998
 دیدهآسیبکه یک ورزشکار  دندهمیکلینیکی نشان 

به آسیب مجدد دارد راجعترس و اضطراب زیادی 
، ؛ گولد، یودری1994، 5؛ گولد و یودری1993، 4هیل)

؛ بیانکو، 1998، 7جانسون و کرول؛ 1997، 6بریدج و بک
؛ 2001، 9اندرسون و ویلیامز؛ 1999، 8مالو و اورلیک

، 11کویست، اک، اسپورتیتاد و گولد؛ 2001، 10بیانکو
؛ 2006، 13کاسیدی؛ 2005، 12؛ پودالگ و اکلوند2005

، 15؛ گاالگر و گاردنر2006، 14درایدیجر، هال و کالو
، 16رچاردالم، برور و بی -تریپ، استانیش، ابل؛ 2007
2007.) 

( بیان کردند که اضطراب از 1998) جانسون و کرول
آسیب مجدد احساس غالب بازگشت به ورزش پس از 

ارزیابی  هایروشآسیب،  بخشیتوانآسیب است. در 
. شودمیمهمی محسوب  خطر بازگشت به ورزش جزء

 ( آسیب مجدد2005) 17هاگالند، والد، باهر و اکستراند

آسیبی که پس از آسیب اولیه در مکان » عنوانبهرا 
 تعریف کردند. «افتدمیمشابه اتفاق 

( بیان کرد که اضطراب از آسیب مجدد 1993هیل )
نشان  هاورزشکاران است. پژوهش دائمی برای یوضعیت

و  که اضطراب از آسیب به تغییرات فیزیولوژیک اندداده

                                                           
1. Crossman 

2. Ford & Gordon 

3. Podlog & Eklund 

4. Heil 

5. Gould & Udry 

6. Gould, Udry, Bridges & Beck 

7. Johnston & Carroll 

8. Bianco, Malo & Orlick 

9. Andersen & Williams 

10. Bianco 

11. Kvist, Ek, Sporrstedt & Good 

12. Podlog & Eklund 

 رگذاریتأثکه بر عملکرد ورزشکار  شودمیمنجر روانی 
 .دهدمیآسیب واقعی را افزایش  ، خطرتیدرنهااست و 

ناشی  وجودآمدةکه تغییرات به دهندمیبرخی پیشنهاد 
)کشیدگی و  اضطراب شامل تغییرات فیزیولوژیک از

سفتی عضالنی، انگیختگی دستگاه عصبی خودکار و 
رفتن تمرکز و غییرات نوروشیمیایی(، مهارتی )ازبینت

( و تفسیری )مانند کاهش یرتپحواسافزایش 
 شودمینفس و افزایش آگاهی به درد( اعتمادبه

 (.2014، 18وینبرگ و گولد)
است ورزشکارانی که از  شده دادهنشان  راستادرهمین

احساسات حاصل از  تأثیر، تحتترسندمی یدگیدبیآس
یا کاهش اندک عملکرد )مثل کاهش  دهیدبیآس ناحیة

؛ 1986، 19روتال و هیمن) گیرندمیتعادل( قرار  یجزئ
، 21پتیپاس، دنیش و مورفی؛ 1993، 20ویلیامز و روپکا

(. همچنین، این 1998، 22؛ ویلیامز و اندرسون1995
بیومکانیکی اجرای مهارت،  عوامل به کاهش بازده

نامناسب از منابع انرژی و کاهش توجه منجر  استفادة
 راتیتأثاین  .(2013، 23بارو و واکر -نآروی) دنشومی

چرخة دائمی عملکردی ممکن است باعث تحریک 
بارو و  -؛ آروین1993هیل، آسیب شوند ) افزایش خطر

 (.2013والکر، 
مورد اضطراب از ( این ایده را در1993اینکه هیل )با 

برای آسیب مجدد نیز  توانمیآسیب مجدد ارائه داد، 
. اضطراب از آسیب مجدد مشابه را فرض کرد فرایندی

که  شودمینفس و تمرکز پایین کاهش اعتمادبهباعث 

13. Cassidy 

14.. Driediger, Hall & Callow 

15. Gallagher & Gardner 

16. Tripp, Stanish, Ebel-Lam, Brewer & 

Birchard 

17. Heil 

18. Weinberg & Gould 

19. Rotella & Heyman 

20. Williams & Roepke 

21. Petitpas, Danish & Murphy 

22. Williams & Andersen 

23. Arvinen-Barrow & Walker 
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یا  اندازدمی تأخیرپیشروی در بازگشت به رقابت را به
؛ چاس، مگیار و 1997، 1تیلور و تیلور) کندمیمتوقف 

 (. تیلور و تیلور2007؛ تریپ و همکاران، 2005، 2دریک
یب مجدد از ( بیان کردند که اضطراب از آس1997)

 هاآن .گیردمی تئنش دهیدبیآس ةفقدان اعتماد به ناحی
باعث  تواندمیاطمینان د دادند که این نبود پیشنها

شروع آسیب مجدد شود و عملکردی تردیدی در 
جاد کند. این ای هارقابتو در بازگشت به  بخشیتوان

که  شودمی تردید باعث بروز عملکردی زیراستاندارد
باعث  ،همچنین شود.منفی می باعث تداوم چرخة

که انتظار  شودمینگرانی و افزایش تنش عضالنی 
وینبرگ و ) دهداحتمال آسیب مجدد را افزایش  رودمی

 (.2014گولد، 
ان کردند ( بی1997تیلور و تیلور ) ،هاپژوهش در ادامة

ن ورزشکارا معموالًکه در زمان بازگشت به مسابقات 
به  بازگشتو  کنندمیفتگی راحساس تحلیل

داشتند، چالش  دیدگیآسیبکه پیش از  هاییمهارت
و  . کویستشودمیمحسوب  هاآنبزرگی برای 

ایت ( بیان کردند بسیاری از افراد شک2005)همکاران 
بل شده قکه عملکردشان پس از آسیب بدتر از  کنندمی

از آسیب مجدد ممکن است باعث  و اضطراب است
 .شودورزشی  هایمیدانورزشکار به  بازنگشتن

 توسعة د کهندار دیتأک( 2013بارو و والکر ) -آروین
تنظیمات  که ویژة شناختیروان گیریاندازهابزارهای 

کمک  ، به پژوهشگرانآسیب ورزشی باشد بخشیتوان
ارزیابی مناسبی از وضعیت ورزشکاران داشته که  کندمی

با  هاپژوهشمربوط به  هایسؤالهمچنین، به و باشند 
، توجه به پیامدهای عالوهبه. دهنددقت بیشتری پاسخ 

اب از آسیب مجدد بر عملکرد و آمادگی اضطر بالقوة
و  ها، بازگشت به تمرینبخشیتوانحین روانی در

به ورزشکار در مدیریت  دنتوانمیبازگشت به رقابت که 

                                                           
1. Taylor & Taylor 

2. Chase, Magyar & Drake 

 ایویژهاز اهمیت  ،دناضطراب از آسیب مجدد کمک کن
شناسان و روان مربیان، ،ینهمچن برخوردارند.

های شناسان ورزشی باید از میزان شاخصآسیب
دیده آگاهی آسیب در ورزشکار آسیبناشی از اضطراب 

 تا نندکمک کبخشی تواندر تا او را  باشند داشته
 سریعتر به ورزش و رقابت بازگردد.هرچه

( اولین 2010) 3والکر، تاتچر و الوله ،منظورهمینبه
ضطراب از آسیب ا گیریاندازهاقدام را برای ساختن ابزار 

از  یریگبهره. این پژوهشگران با مجدد انجام دادند
 سؤال 54 اضطراب حالتی رقابتی و تغییرات در سیاهة

و  بخشیتوانبه امر  هاآنکردن این سیاهه و مربوط
 )نسخةوجود آوردند ، نسخة ابتدایی را بهآسیب ورزشی
آوردن دستاز این نسخه برای به هاآن ،الف(. در ادامه

ن حتوایی استفاده کردند و از متخصصاروایی م
در این  بخشیتوانورزش، فیزیوتراپی و  شناسیروان

آمده از دستکردند. روایی محتوایی بهبخش استفاده 
با هدف پژوهش  سؤال 28 نشان داد که تنها هاسؤال

بعد، والکر و همکاران  سازگار است. در مرحلة هاآن
 هایورزشدر  دهیدبیآسورزشکار  248( در 2010)

لی اکتشافی برای بررسی روایی مختلف از تحلیل عام
 ،استفاده کردند و نشان دادند که دو عامل هاسؤال سازة

 ،باالتر از یک را دارند که عامل اول ارزش ویژة
نام گرفت  بخشیتواناز آسیب مجدد هنگام  اضطراب

اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت  ،و عامل دوم
شد. این پژوهشگران پایایی )آلفای  یگذارنامبه رقابت 

 نامهپرسشکرونباخ( مناسبی را نیز برای عوامل این 
از آسیب مجدد هنگام  = اضطراب98/0ذکر کردند )

= اضطراب از آسیب مجدد هنگام 96/0، بخشیتوان
پیشنهاد  (2010والکر و همکاران )بازگشت به رقابت(. 

 برای نامهپرسشینده از این در آ کردند که پژوهشگران
مجدد استفاده کنند همچنین،  ارزیابی اضطراب از آسیب

3. Walker, Thatcher & Lavallee 
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این  و اطمینان از روایی سازة تأییدبرای  بیان کردند
 یدییتأتحلیل عاملی  باید از ، مطالعات آیندهنامهپرسش

 .بهره ببرند
فرهنگی  -بومی هایجنبهبرای استفاده از این ابزار باید 

را دارد،  نامهپرسشکه قصد استفاده از این  یهر کشور
، 1هامبلتون، سایرسی و روبیند )ننظر گرفته شودر

تعبیرهایی که ءبرای پیشگیری از سو ،(. همچنین1999
 روی شناختیروان هاینامهپرسشهنگام استفاده از 

 کامالً روشن باشد؛ هاآن، باید روایی و پایایی دهدمی
مفاهیم آماری و درک  دربارةداشتن دانش کافی  ،زیرا

نتایج  دربارة گیریتصمیممفهوم روایی و پایایی در 
 ازبنابراین،  (؛2012، 2تننبائوم و اکلوندضروری است )

مبنای انجام هر پژوهشی استفاده از ابزارهای  کهییآنجا
ر نتایج ست و توضیح و تفسیا روا و پایا گیریاندازه

بستگی دارد،  شدهگرفتهکار پژوهش به روایی ابزار به
که از آن استفاده  اینامهپرسشپژوهشگر باید از روایی 

نامة اضطراب از آسیب مطمئن باشد. پرسش کندمی
شناسی روان ةنیدرزمت که اس مجدد ابزاری جدید

 تواندمی است و شده ساخته بخشیتوانو  ورزش
دقیق ابعاد گوناگون اضطراب از آسیب مجدد  صورتبه

 نامهپرسشکه این ییآنجا. ازکندورزشکاران را ارزیابی 
 ،گذاری شده استارچوبهکوتاهی چ هایبا سؤال

بهتری از  و ارزیابی پاسخ افراد را تسهیل کند تواندمی
با توجه به . دیده ارائه کنداضطراب ورزشکاران آسیب

و نرخ باالی  دیدگیدر آسیباضطراب  عاملاهمیت 
 مناسب ةنامبودن پرسشندردسترس نیزو بروز آسیب 

نظر هب ،در ایران های ورزشیاضطراب ناشی از آسیب
تواند خصوص میانجام پژوهشی دراینکه رسد می

شناسان اختیار آسیبجامع و کارآمد را در ابزاری معتبر،
شناسان و مربیان ورزشی قرار دهد و روان ورزشی،

 .کندتر ها آسانرا برای آنشاخص  عاملسنجش این 

                                                           
1. Hambleton, Sireci & Robin 

2. Tenenbaum & Eklund 

ای اضطراب در پیامده ، برای مطالعةهمچنین
در این افراد این سیاهه  مؤثر هایورزشکاران و مداخله

. با توجه به آنچه بیان شد، رسدمینظر مناسب به
 سنجیروان هایویژگیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

اب از آسیب مجدد اضطر نامةپرسشفارسی  نسخة
دادن به این سؤال است که انجام گرفت و درپی پاسخ

 دیدةآیا ترجمة فارسی سیاهه دربین ورزشکاران آسیب
 یر؟ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است یا خ

 

 پژوهش شناسیروش

 کنندگانشرکت
جامعة آماری پژوهش حاضر همة ورزشکاران 

با سطوح مختلف مهارتی و در  شهر تهران دیدةآسیب
 300میان این افراد، سال بودند. از 39تا  17دامنة سنی 
درصد زن با  4/32درصد مرد و  6/68ورزشکار )

نمونة آماری انتخاب  عنوانبهسال(  1/23میانگین سنی 
از حجم دقیق و واقعی جامعه،  اطالعدلیل بیشدند. به

نوع هدف پژوهش انجام  برحسبانتخاب حجم نمونه 
در مطالعات تحلیل عاملی  ازیموردن حداقل نمونةشد. 

( سؤال) هر گویة یازاآزمودنی به 10 تا بین پنج
 (؛2015، 3ینکالنامه پیشنهاد شده است )پرسش

 71/10هر سؤال  یازا، نمونة پژوهش حاضر بهجهیدرنت
 یابیمدلن نفر است که براساس نظر متخصصا

مناسب  ، حجم نمونة مطالعه حاضریمعادالت ساختار
 (.2015ین، کال) شودمیقلمداد 

 هایرشتهدر این پژوهش در  کنندهشرکتورزشکاران 
درصد( فعالیت  58درصد( و انفرادی ) 42گروهی )
المللی ینباین ورزشکاران در سطح  ،درمجموعداشتند. 

درصد(،  7/14درصد(، استانی ) 3/33درصد(، ملی ) 16)
درصد( و سایر سطوح  7/22) آموزیدانشدانشگاهی یا 

شی ورز هایفعالیت( به انجام درصد 3/13رقابتی )

3. Kline 
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دامنة وسیع از سطح مهارت  مشغول بودند. انتخاب این
 هاییافته یریپذمیتعمورزشی، قابلیت  و نوع رشتة

 (.2012تننبائوم و اکلوند، ) دهدمیپژوهش را افزایش 

  ابزار
 فرم ثبت مشخصات فردی -الف

رم شناختی از یک فجمعیت ی اطالعاتآورجمعبرای 
رشتة اسخ )شامل سن، پ -دربرگیرندة سه سؤال بازکه 

پاسخ  -سؤال بسته وضعیت تحصیلی( و پنجورزشی و 
در  عالیت جسمانی، تعداد آسیب)شامل جنسیت، میزان ف

( ورزشی، ناحیة آسیب ورزشی و سابقة قهرمانی دورة
 استفاده شد.

 اضطراب از آسیب مجدد سیاهة -ب
. استسؤال  28حاوی  اضطراب از آسیب مجدد سیاهة

م مقیاس آسیب مجدد هنگااین سیاهه از دو خرده
 رة)برای مثال، من نگرانم هنگام دو بخشیتوان
اب از با آسیب مجدد مواجه شوم( و اضطر بخشیتوان

ن مآسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت )برای مثال، 
جه نگرانم زمان بازگشت به رقابت با آسیب مجدد موا

د شده است. عامل اضطراب از آسیب مجد یلتشکشوم( 
اب از دارد و عامل اضطر سؤال 13 بخشیتوانهنگام 

 سؤال 15 حاوی آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت
ارزشی لیکرت . امتیازدهی براساس مقیاس چهاراست

قرار  )چهار(تا خیلی زیاد  دامنة هرگز )یک(است که در 
از مجموع نمرات  مؤلفهدارد. نمرات کل برای هر 

. الزم آیدمی دستبهمقیاس مربوط به خرده هایسؤال
دهی نمره 24و  13 هایاست گفته شود که سؤال

 معکوس دارند.

 هاگردآوری داده شیوة
 کردن پژوهش حاضر، ابتدا زمینة تهیةبرای اجرایی

 مه و اجرای پژوهش فراهم شد. سیاهةناپرسش
باز  -ترجمهاضطراب از آسیب مجدد با استفاده از روش 

س اسابه زبان فارسی برگردان شد. ترجمه بر 1ترجمه

                                                           
 

زمینه گرفته دراینهای صورتمطالعات قبلی و توصیه
منظور، (. بدین1999هامبلتون و همکاران، ) انجام شد

و دو  توسط پژوهشگر اول این مطالعه موردنظر سیاهة
متخصص زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. 

ها مطابقت داده هماهنگی، ترجمه ، در یک جلسةسپس
تدوین شود. پس از تهیة نسخة ند تا نسخة اولیه شد

صص زبان انگلیسی اختیار سه متخ فارسی، سیاهه در
 برگرداندهبه زبان انگلیسی  قرار گرفت تا فرایند ترجمة

اصلی  شود. در مرحلة بعد، ترجمة معکوس با نسخة
ینان اطمبرگردان فارسی  مطابقت داده شد و از درستی

 حاصل شد.
خصص ر از افراد متترجمه، هفت نف پس از تأیید درستی

شناسی و طب شناسی ورزش، روانة رواننیدرزم
ها را با ارائة برخی نامهمحتوایی پرسش ورزشی، روایی

رک دنکات تأیید کردند. مطالعة مقدماتی برای بررسی 
، در دهندگاننامه برای پاسخپرسش هایو مفهوم سؤال

د. شنفر زن( اجرا  12نفر مرد و  14کوچک ) یک جامعة
شد و با بین افراد توزیع جمة فارسی سیاهه درتر

 ها، نسخةگویه فهم بانشدن مشکالت مرتبط مشاهده
گرفتن ، با درنظریتدرنهاو  شد آمادهنهایی برای توزیع 

 نهایی تدوین گردید. ظاهر سیاهة اصلی، نسخة
، از گروه همکاران پژوهش برای هادادهگردآوری  برای

( در نامهپرسشی آورجمعسازی اجرا )توزیع و یکسان
هدف دعوت شد و موارد مهم در اجرای طرح  جامعة

داوطلبانه  صورتبه. مشارکت ورزشکاران ندمرور شد
 هاآناطمینان داده شد که پاسخ  دهندگانپاسخبود. به 

وهشی و تنها برای اهداف پژ شودمیمحرمانه شمرده 
 ینا بر ها بهره گرفته خواهد شد. عالوهاز پاسخ آن

بین موارد، برای جلوگیری از سوگیری در
ه شد که نتایج اطالع داد هاآن، به دهندگانپاسخ

در  هاآنر گزینش و انتخاب پژوهش هیچ تأثیری ب
مارتنز، برتون، ویلی، ورزشی مربوط ندارد ) هایرشته

 

1. Translation-Back Translation 
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برای  ،(. در این پژوهش1990 ،1بامپ و اسمیت
یند توزیع و در فرا ،2آوردن روایی اکولوژیکدستبه

سیاهه را  دهندگانپاسخسعی شد  هانامهپرسشتکمیل 
شرایط یکسان و مناسبی تکمیل طی ساعت، محل و در

 دقیقه قبل از جلسة 30 هانامهپرسش ،ترتیبینبد کنند؛
اختیار در ()طبق توصیة سازندگان سیاهه بخشیتوان

 (.2010 و همکاران، والکر) ندورزشکاران قرار داده شد

 آماری روش
در پژوهش حاضر  مورداستفادهروش آماری 

ند. از آمار آمار توصیفی و استنباطی بود هایشاخص
مرکزی، پراکندگی  هایشاخص توصیفی برای محاسبة

و ترسیم جداول استفاده شد. در ادامه، برای تحلیل 
 3بررسی اعتبار عاملی از تحلیل عامل تأییدی و هاداده

مقیاس با استفاده از  4درونید. همسانی استفاده ش
ین، ابرمحاسبه گردید. عالوه 5ضریب آلفای کرونباخ

وسیلة ضریب همبستگی به هاپایایی زمانی سؤال

آزمون   -با استفاده از روش آزمون  6ایطبقهدرون
 افزارنرمتعیین شد. عملیات آماری با استفاده از  7مجدد

 8/8ویرایش  9لیزرلو  18 نسخة 8.اس.اس.پی.اس
؛ تاباچنیک 2006 ،10سوربوم جورسکوگ وانجام گرفت )

 (.2007و فیدل، 
 

 هاافتهی
، هادادهو استخراج  هانامهپرسش آوریجمعپس از 

 شناخته قبولقابل نامةپرسش 293تعداد  درمجموع
استفاده شد. جدول  هاآناز  لیوتحلهیتجزو برای  ندشد

یک از عوامل سیاهه شمارة یک نتایج آمار توصیفی هر
اضطراب از آسیب مجدد هنگام  عامل .دهدمیرا نشان 

بازگشت به رقابت، نسبت به عامل دیگر میانگین 
امتیازی باالتری دارد و عامل اضطراب از آسیب مجدد 

ج در این نتای .میانگین کمتری دارد بخشیتوانهنگام 
. زنان و مردان نیز مشابه بود

 نامهپرسش هایمقیاسن و انحراف استاندارد نمرات خردهمیانگی .1جدول 

 عامل
 مجموع مردان زنان

  میانگین
انحراف 
 معیار 

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

اضطراب از آسیب مجدد 
 بخشیهنگام توان

14/26 67/5 02/26 35/6 06/26 08/6  

اضطراب از آسیب مجدد 
 هنگام بازگشت به رقابت

77/31 97/7 35/31 39/7 51/31 59/7  

 

بودن ، طبیعیقبل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی
 افزارنرمبا استفاده از  هاداده متغیره و چندمتغیرةتک

بررسی شد. نتایج  11طریق ضریب ماردیاو از لیزرل
در پژوهش  هادادهنداشتن توزیع طبیعی دهندة نشان

                                                           
1. Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith 

2. Ecological Validity 

3. Confirmatory Factor Analyses 

4. Internal consistency 
5. Cronbach's Alpha 

6. Interclass Correlation Coefficient 

برای انجام تحلیل  ،بنابراین (؛>05/0Pحاضر بود )
 12احتمال أییدی از روش برآورد مقاوم بیشینةعاملی ت

7. Test-Retest 

8. SPSS 

9. LISREL 

10. Jöreskog, & Sörbom   

11. Mardia 

12. Robust Maximum likelihood 
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بین که درییآنجااستفاده شد. از (2006) 1بنتلر -ساتروا
دربارة اینکه متخصصان معادالت ساختاری، توافق کلی 

برازندگی برآورد بهتری از مدل  هایشاخصیک از کدام
ترکیبی از  شودمیوجود ندارد، پیشنهاد  دنکنمیفراهم 

(؛ 1999، 2هو و بنتلرچند شاخص گزارش شود )
با مطالعات  راستاهمنتیجه، در پژوهش حاضر و در

برازندگی،  هایشاخصبین ، ازتحلیل عاملی
شاخص ،  3آزادی خی دو به درجةنسبت هایشاخص

 ریشة، شاخص 4میانگین مجذور برآورد تقریب ریشة

شاخص برازندگی ، 5ماندهمیانگین مجذور باقی
،  7شاخص نیکویی برازش ،6هنجار بنتلر بونتغیر

و شاخص برازندگی  8برازش فزایندهشاخص 
، مدل هاداده لیوتحلهیتجز. در استفاده شدند9ایمقایسه

نسخة اصلی سیاهه شکل داده شد. اساس الگوی بر
نتایج تحلیل عاملی تأییدی را نشان  جدول شمارة دو

گیری مدل اندازه همچنین، شکل شمارة یک .دهدمی
 دهد.میحالت تخمین استاندارد نشان پژوهش را در 

 

 برازش تحلیل عاملی تأییدی هایشاخص .2جدول 
 شدهمقادیر مشاهده قبولمقادیر قابل برازش هایشاخص

 88/1354 وابسته به حجم نمونه اسکوئر کای
 469 وابسته به حجم نمونه آزادی  درجة

 88/2 وابسته به حجم نمونه آزادی  اسکوئر به درجةنسبت کای
 92/0 90/0 ازباالتر   هنجار بنتلر بونت شاخص برازندگی غیر

 92/0 90/0 ازباالتر   ایمقایسهشاخص برازندگی 
 90/0 90/0 ازباالتر  شاخص نیکویی برازش 
 93/0 90/0 ازباالتر  شاخص برازش فزاینده 

 079/0 080/0 ازکمتر   میانگین مجذور برآورد تقریبریشة شاخص 
 068/0 080/0 ازکمتر  مانده میانگین مجذور باقی ریشةشاخص 

 
 هایمالکبرازندگی  هایشاخصمتخصصان برای 

در  ،برای مثال ؛اندکردهبرش متفاوتی را ارائه 
، هنجار بنتلر بونتغیرشاخص برازندگی  هایشاخص

و  شاخص برازش فزاینده، شاخص نیکویی برازش
 هاآنتغییرات  دامنةکه  ایشاخص برازندگی مقایسه

 دهندةننشا 85/0است، مقادیر باالتر از  بین صفر و یک
 دهندةنشان 90/0مدل، مقادیر باالتر از برازش نسبی 

دهندة نشان 95/0 برازندگی خوب و مقادیر باالتر از

                                                           
1. Satorra-Bentler 

2. Hu & Bentler 

3. Chi- Square /Degree of Free 

4. Root Mean Square Error of 

Approximation 

(. برای 1999هو و بنتلر، ) برازندگی عالی مدل هستند
مقادیر  میانگین مجذور برآورد تقریب ریشة شاخص
بودن مدل قبول و معقولدهندة قابلننشا 08/0کمتر از 

 دهندة یک مدل مناسب هستندنشان 06/0و کمتر از 
اسکوئر به کایمورد شاخص (. در1999هو و بنتلر، )

قبول وجود توافقی دربارة مقادیر قابل ،آزادی درجة
ندارد. برخی از پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را برای 

که در گونههمان(. 2015ین، کال) دندانمیآن مناسب 

5. Root Mean Square Residual 

6. Non-Normed Fit Index 

7. Goodness of Fit Index 

8. Incremental Fit Index 

9. Comparative Fit Index 
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شاخص  هایشاخص ،شودمیمشاهده  جدول شمارة دو
شاخص ، شاخص برازش فزاینده، نیکویی برازش
هنجار بنتلر غیرشاخص برازندگی و  ایبرازندگی مقایسه

میانگین مجذور  شاخص ریشةو  90/0باالتر از  بونت
هستند که این مطلب  08/0کمتر از  برآورد تقریب
ندگی و براز هایشاخصبودن قبولنشانگر قابل

برازش مناسب مدل تحلیل عاملی تأییدی  ،نتیجهدر
میانگین مجذور  شاخص ریشة ،است. همچنین

بسیار ناچیز  مدلکه خطای  دهدمینشان  ماندهباقی
 قبول است.شده قابلاست و برازش انجام

 
 

 
 حالت تخمین استانداردنامة اضطراب از آسیب مجدد در گیری پرسش. مدل اندازه1 شکل

 

براین، برای ارزیابی مدل الزم بود از صحت مدل عالوه
زا( و مکنون )برون شدهمشاهدهگیری متغیرهای اندازه

اطمینان حاصل شود که  عواملزا( در همة )درون
داری استفاده شد امعنمنظور از مدل مسیر در حالت بدین

داری امعنشکل شمارة یک و جدول شمارة سه(. در )
تی کمتر از  داریامعنمدل، چنانچه قدر مطلق عدد 

 (.2015دار نیست )کالین، امعنباشد، رابطه یا اثر،  96/1
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  تی های بار عاملی و مقدارشاخص. 3جدول 

هاسؤال  
 شاخص

 
 شاخص

تی مقدار  بار عاملی تی مقدار  بارعاملی   

بخشیتواناضطراب از آسیب مجدد هنگام   عامل  عامل اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت 
 77/5 36/0 2 سؤال 11/4 33/0 1 سؤال
 69/5 42/0 4 سؤال 96/4 49/0 3 سؤال
 75/6 34/0 6 سؤال 77/4 30/0 5 سؤال
 46/6 40/0 8 سؤال 18/6 42/0 7 سؤال
 23/8 45/0 10 سؤال 42/7 75/0 9 سؤال
 76/7 66/0 12 سؤال 13/10 68/0 11 سؤال
 67/4 50/0 13 سؤال 46/9 52/0 14 سؤال
 65/10 63/0 15 سؤال 02/9 79/0 16 سؤال
 42/11 61/0 17 سؤال 00/8 57/0 18 سؤال
 14/9 63/0 19 سؤال 19/9 88/0 21 سؤال
 46/11 66/0 20 سؤال 67/4 40/0 24 سؤال
 46/7 82/0 22 سؤال 95/7 48/0 25 سؤال
 85/5 68/0 23 سؤال 30/9 58/0 27 سؤال

 41/9 72/0 26 سؤال   

 38/7 63/0 28 سؤال   

 
ه ک بود 2باالتر از  هاسؤال همهمقدار ارزش تی در 

 هایعاملو  هارابطة معنادار بین سؤالحاکی از وجود 
مربوط است؛ بنابراین، فرض برابربودن ضرایب 

تغیر پاسخ مسیرها بر م شود و همةرگرسیونی رد می
برازش  هایشاخصاساس، با توجه به براین مؤثرند؛

اظهار  توانمیداری عناممدل و مدل مسیر در حالت 
 .قبولی برخوردار استکرد که مدل از برازش قابل

 نامه از روش محاسبةپرسشبرای برآورد پایایی 
همسانی درونی )روش آلفای کرونباخ( استفاده شد. 

، شودمیمشاهده شمارة چهار  جدولکه در طورهمان
شده برای برآورد پایایی نتیجة محاسبات انجام

اد که مقدار ضریب آلفا نامه نشان دپرسش هایعامل
مجدد هنگام  بیاز آساضطراب  هایمقیاسبرای خرده

 81/0ترتیب برابر با ، بهو بازگشت به رقابت خشیبتوان
است. با توجه به اینکه ضرایب همسانی درونی  77/0 و

پایایی این هنده باال و مناسب است، دتشکیل یهامؤلفه
 .شودمیتأیید  نامهپرسش

بررسی پایایی زمانی، آزمون مجدد پس از سه  برای
نفر  16و  نفر مرد 24ورزشکار ) 40تعداد هفته اجرا شد. 

اضطراب از آسیب مجدد را بار دیگر  نامةزن( پرسش
تکمیل کردند. نتایج آزمون مجدد نشان داد که ضریب 

تا  73/0از  هامقیاسخرده 1یگروهدرونهمبستگی 
 -متفاوت است )جدول شمارة چهار(. نتایج آزمون 71/0
نامه حاکی از آن است که همبستگی آزمون پرسشباز

حد درصد اطمینان در 95ة فاصل باعوامل  یگروهدرون
 مطلوب قرار دارد.

 

                                                           
 

 

 

1. Interclass Correlation Coefficient 
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 یگروهدروننتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی  .4جدول 

 عامل
 

 شاخص

  یگروهدرونهمبستگی  ضریب آلفا
 73/0 81/0 بخشیتواناضطراب از آسیب مجدد هنگام 

 71/0 77/0 اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت

 
 

 یریگیجهبحث و نت
 یسنجروان هایویژگیاین پژوهش بررسی  هدف از

در  اضطراب از آسیب مجدد سیاهةفارسی  نسخة
 بود.ایرانی  دیدةورزشکاران آسیب

اضطراب از آسیب  اعتبار عاملی سیاهةبرای ارزیابی 
استفاده شد. نتایج حاکی  یدییتأمجدد از تحلیل عاملی 

 هایشاخصبود و  گیریاندازهاز برازش مناسب مدل 
در  هاسؤال ند. همچنین، همةدست آمدمناسبی نیز به

والکر و همکاران  ساختار حفظ شدند. در مطالعة
از تحلیل عاملی اکتشافی با توجه به ساخت  ،(2010)

نیز حاکی  هاآن. پژوهش استفاده شده بود نامهپرسش
بود که این نتایج با نتایج  سؤال 28از وجود دو عامل و 

باید به این نکته  نجایاپژوهش حاضر همسو است. در 
وهش حاضر اولین پژوهشی است که اشاره شود که پژ
استفاده کرده است و پژوهش  یدییتأاز تحلیل عاملی 

زمینه اطالعات بیشتری را در دراین توانندمی آینده
، استفاده از عالوهبهرابطه با ساختار عاملی ارائه دهند. 

بهترین مدل را برای این  تواندمیرقیب  هایمدل
 نشان دهد. یسؤال 28ساختار 
اضطراب  مهم دیگر درمورد روایی سازة سیاهة مسئلة

 هاسؤالو معناداری  بینیپیشقدرت  ،از آسیب مجدد
. مقادیر بار ستا هاآنمربوط به خود  هایعامل ربارةد

عاملی و نتایج آزمون ارزش تی در تحلیل عاملی نشان 
 هایعاملو  هاسؤالکه ارتباط معناداری بین  ندداد

در ساختار  هاسؤال ،آن موجببهمربوط وجود دارد که 
 نظری سیاهه تأیید شدند.

که باالترین بار عاملی را  هاییدر این پژوهش، سؤال
 بخشیتواناضطراب از آسیب مجدد هنگام  ةمؤلفدر 

که  هستند هاییپاسخعمده مربوط به  طوربه ،دارند
. این کنندمیرا بیان  بخشیتواناضطراب هنگام 

 هایکه باالترین بار عاملی در سؤال حالی استدر
گام ة اضطراب از آسیب مجدد هنمؤلفمربوط به 

ویژه ادراک اضطراب از  طوربهبازگشت به مسابقه، 
آسیب مجدد ورزشکاران را هنگام بازگشت به مسابقه 

 .دهدمینشان 
 سیاهة هایعاملوتحلیل پایایی نشان داد که یهتجز

از همسانی درونی  سطح خوبی اضطراب از آسیب مجدد
و مقادیر آلفا  اندآورده دستبه)ضریب آلفای کرونباخ( را 

باالترند. با  7/0 شدةیرفتهپذبرش  دو عامل از نقطةدر 
مقادیر این امکان وجود دارد که  توجه به این شواهد

ابعاد متوجه ارزیابی  باالی همسانی درونی در همة
د نمناسب سیاهه باش و ترجمة هاپاسخفردی در 

نتایج حاکی از آن (. این 1999، هامبلتون و همکاران)
از آسیب  اضطراب سیاهة شدةترجمه نسخةاست که 

تجانس درونی باالیی  ،سؤال 28مجدد با دو عامل و 
ایرانی  دیدةآسیب ورزشکارانو این سیاهه در  رددا

 .مناسبی داردپایایی 
در این بخش از پژوهش حاضر با  آمدهدستبهنتایج 

 همکاراننتایج ضرایب آلفای کرونباخ پژوهش والکر و 
نتایج همسانی درونی در در . هایی داردشباهت( 2010)

مقادیر  ،(2010پژوهش والکر و همکاران )
در عامل اضطراب از  96/0از  ایدامنهدر  کرونباخآلفای

ر د 98/0آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت تا 
 ندمتغیر بود بخشیتواناضطراب از آسیب مجدد هنگام 

از پژوهش حاضر  آمدهدستبهکه با توجه به نتایج 
یر آلفا باالتر از اما در هر دو پژوهش مقاد ؛اختالف دارد
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پایایی سیاهه در هر دو مطالعه  ،نتیجهاست که در 7/0
 شده است. تأیید

بررسی ادبیات پژوهشی مربوط به اضطراب از آسیب 
هة که هیچ پژوهشی پایایی زمانی سیامجدد نشان داد 

 را بررسی نکرده است و پژوهش حاضر اولین شدهرذک
 اساسبرآوردن این ویژگی است. دستبهاقدام برای 

، مقادیر ضرایب همبستگی نتایج جدول شمارة چهار
آزمون  حاصل از ةسیاه هایمقیاسی خردهگروهدرون

در عامل  71/0از  ایدامنهمجدد با سه هفته فاصله، در 
تا  اضطراب از آسیب مجدد هنگام بازگشت به رقابت

اضطراب از آسیب مجدد هنگام در عامل  73/0
از مقدار  هامقیاسخرده و مقادیر متغیرند بخشیتوان
بودن قبولقابلحاکی از که  ( باالترند70/0) قبولقابل

وم و تننبائ) استیری تکرارپذپایایی زمانی یا قابلیت 
فات اختال بیان شد، آنچه(. با توجه به 2012اکلوند، 

 فارسی نسخةشده در روایی و پایایی اندک مشاهده
را  اصلی نسخةبا  از آسیب مجدداضطراب  سیاهة

دهندگان به تفاسیر و ادراکات مشترک پاسخ توانمی
سیاهه نسبت  هایبه سؤال زبانسیانگلیو  زبانیفارس
 (.2012تننبائوم و اکلوند، داد )

 آمدهدستبهباید با توجه به نتایج  هامحدودیتبرخی از 
پژوهش حاضر از ورزشکاران  ند. نمونةنظر گرفته شودر

ت و سطوح مهارتی مختلفی ورزشی متفاو هایرشته
این امکان وجود دارد که الگوی پاسخ در  تشکیل شد و
تحلیل ، ینابرعالوهمتفاوت باشد.  هاویژگیرابطه با این 

 سازةدر بررسی روایی  هاروشعاملی یکی از بهترین 
 شودمیمحسوب  شناختیروان هاینامهپرسش

 2زمانو هم1اما بررسی روایی واگرا ؛(2015ین، کال)
معتبر  ابزارهایو  هانامهپرسشسیاهه با استفاده از سایر 

، برای تکمیل روایی روینازا ؛رسدمینظر نیز ضروری به
با  توانمیحاضر، مطالعات بعدی را مطالعة  نامةپرسش

 ،همچنین تحلیلی انجام داد. هایروشاستفاده از این 
های وهیرگرزییرناپذیری اعتبار عاملی در تغبرای بررسی 

 ورزشی و سابقة مختلف پژوهش )جنسیت، سن، رشتة
از تحلیل عاملی استفاده کرد.  توانمیورزشی( 

اطالعات  آوریجمع هایمحدودیتمشکالت و 
 3کاغذیو سنتی مانند روش مداد  ةبه شیو شناختیروان

، 4وب هایدرگاهجدید مانند  هایشیوهبا  توانمیرا نیز 
 حدودی تعدیل کردترنت تاکامپیوتری و این هایبرنامه

با  شودمیپیشنهاد  ،(. همچنین2012و اکلوند،  تننبائوم)
از آسیب اضطراب سیاهه، رسی فا نسخةاستفاده از 

با توجه به جنس،  در ابعاد مختلف ورزشکاران مجدد
 .شودو سطح رقابت مقایسه  یورزش ةسن، رشت
 هایتالشنتیجه گرفت که  توانمی، درنهایت

 سنجیروان هایویژگیبررسی  ةنیدرزم شدهانجام
آن  گیریاندازه مدلاز آسیب مجدد و  اضطراب سیاهة

 و جراا شیوةبا توجه به  و این سیاهه است بخشیجهنت
 است، آن عملی جنبة ترینمهم که گذارینمره سهولت

اضطراب از آسیب  تواندمی که ستاروا و پایا  یابزار
 توانمیکه یاگونهورزشکاران را ارزیابی کند؛ به مجدد

 هایپژوهشدر  یناناطمقابل ابزاریعنوان از آن به
استفاده  و بازگشت ایمن ورزشکار به ورزش ورزشی

 .کرد

 تشکر و قدردانی
از همکاران و مربیانی که در توزیع و تکمیل 

ز ا ،نها کمال مساعدت را داشتند و همچنینامهپرسش
گویی ورزشکاران محترم برای صبر و حوصله در پاسخ

 صمیمانه سپاسگزاریم. هاسؤالبه 
 
 

 

                                                           
1. Divergent Validity 

2. Concurrent Validity 

 

3. Paper and Pencil Method 

4. Web Portal 
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 اضطراب از آسیب مجدد سیاهة نامةفارسی پرسش نسخة -پیوست الف

ه اندازها تاچهکدام از آنشده مشخص کنید که هر، با توجه به مقیاس دادهعبارات زیر را بخوانید و سپس لطفاً

  .دنکنمی ورزشی صدق درمورد دلیل فعالیت شما در این رشتة

 شوند. لطفاً بخشی یا زمان بازگشت به میادین ورزشی دچار اضطراب میتوان ورزشکاران درطول دورةبسیاری از 

طول رقابت یا قبل از آن طور معمول درکنید احساس شما را که بهای که فکر میها را بخوانید و دور هر شمارهسؤال

 .صادقانه جواب دهید هاارد به سؤال، خط بکشید. پاسخ غلطی وجود ندارد. تاآنجاکه امکان دکندبیان می

 هرگز  
گاهی 

 اوقات
 اغلب تقریباً 

 4 3 2 1 .ببینم آسیب دوباره بازتوانی دورة درطول نگرانم 1
 4 3 2 1 ببینم. طول زمان بازگشت به رقابت دوباره آسیبنگرانم در 2

3 
 احساس ،ببینم آسیب دوباره بازتوانی دورة درطول اینکه درمورد

 .دهدمی دست من به عصبانیت
1 2 3 4 

4 
 آسیب دوباره مسابقه میادین به بازگشت زمان درطول اینکه درمورد

 .دهدمی دست من به بودنعصبی احساس ،ببینم
1 2 3 4 

 4 3 2 1 بخشی بدون آسیب باقی بمانم.طول تواندر که دارم شک 5
 4 3 2 1 بمانم. باقی آسیب بدون میادین به بازگشت درطول که دارم شک 6

7 
 مجدد دیدگیآسیب آستانة در بازتوانی دورة درطول کنممی احساس

 .هستم
1 2 3 4 

8 
 دیدگیآسیب آستانة در رقابت به بازگشت زمان در کنممی احساس

 .هستم مجدد
1 2 3 4 

9 
 خوبیبه را بازتوانی دورة دیدندوباره آسیب از ترس خاطربه نگرانم
 .ندهم انجام

1 2 3 4 

10 
 مسابقات به نتوانم دیدندوباره آسیب از ترس خاطربه نگرانم
 .برگردم

1 2 3 4 

11 
 فکر بازتوانی به کهزمانی ،دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطربه

 . کنممی تنش احساس بدنم در ،کنممی
1 2 3 4 

12 
 به بازگشت به کهزمانی ،دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطربه

 .کنممی سفتی احساس بدنم در ،کنممی فکر مسابقات
1 2 3 4 

 4 3 2 1 .شد نخواهم مصدوم مسابقات به بازگشت دورة درطول مطمئنم که 13
14 
 

 

 

 بازتوانی دورة در هکاین از ،دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطرهب
 .نگرانم ،بخورم شکست

1 2 3 4 

15 
 

 به بازگشت زمان در اینکه از ،دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطربه
 .نگرانم ،بخورم مسابقات شکست

1 2 3 4 

16 
 بدنم در سفتی ایجاد باعث در بازتوانی دیدناز دوباره آسیب نگرانی

 .شودمی
1 2 3 4 

17 
 ایجاد باعث مسابقات به در بازگشت دیدندوباره آسیب از نگرانی

 .شودمی بدنم در تنش
1 2 3 4 
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18 

 بازتوانی دورة در اینکه درمورد ،دیدندوباره آسیب از نگرانی دلیلبه
 .نگرانم ،باشم داشته ضعیف یا نامناسبی عملکرد

1 2 3 4 

19 
 به بازگشت درمورد اینکه در ،دیدندوباره آسیب از نگرانی دلیلبه

 .نگرانم ،باشم داشته ضعیف یا نامناسبی مسابقات عملکرد
1 2 3 4 

20 
 به کامل در بازگشت اینکه از ،دیدنآسیبدوباره  از نگرانی خاطرهب

 .کنممی نگرانی احساس ،شوم شکست دچار مسابقات
1 2 3 4 

21 
 شکم در بازتوانی دوره درطول ،دیدندوباره آسیب از ترس خاطربه

 .کنممی( سفتی) فشار احساس
1 2 3 4 

22 
 ،ببینم آسیب دوباره مسابقات به بازگشت دورة درطول اگر نگرانم

 .شوند ناامید من از دیگران
1 2 3 4 

23 
 مجدداً مسابقات به بازگشت دورة درطول اینکه به فکرکردن از

 .کندمی عرق دستانم کف  ،ببینم آسیب
1 2 3 4 

24 
 دیدگیآسیب دچار دوباره بخشیتوان دورة درطول مطمئنم

 .امشده رها آسیب از که کنممی تصور ذهنم در ،زیرا ؛شومنمی
1 2 3 4 

25 
 بازتوانی دورة بر توانمنمی دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطرهب

 .کنم تمرکز
1 2 3 4 

26 
 بر را خود تمرکز توانمنمی دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطرهب

 .بگذارم مسابقات به بازگشت
1 2 3 4 

27 
 بازتوانی دورة درطول دیدندوباره آسیب از نگرانی خاطرهب بدنم در

 .کنممی( گرفتگی) سفتی احساس
1 2 3 4 

28 
 مسابقه میادین به بازگشت در دیدندوباره آسیب خاطرهب بدنم در

 .کنممی( گرفتگی) سفتی احساس
1 2 3 4 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the psychometric properties of Persian 

version of Re-Injury Anxiety inventory in injured athletes. The original form 

of inventory included 28 questions and two subscales that included: re-injury 

anxiety regarding rehabilitation and re-injury anxiety regarding returning to 

competition. For this purpose, 300 questionnaires were completed by 17-39 

years-old athletes (%32.4 woman and %68.6 man) who took part in different 

fields of sport. After applying the translation-back translation technique, face 

validity were confirmed by 7 experts. For determining the construct validity, 

the confirmatory factor analysis based on structural equations was used. The 

scale reliability was calculated by using of the Choronbach's alpha method. 

Also, to examine temporal reliability, test–retest method was used. The result 

showed that Persian version of Re-Injury Anxiety inventory provided support 

structure of original form and validity and reliability were confirmed. In 

conclusion, Persian version of Re-Injury Anxiety inventory can be 

recommended to measure athlete's re-injury anxiety. 
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