دوره ،12شماره  ،40تابستان  ،.1399صص 121-144

رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی

اعتباریابی نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین ذهنی در ورزش»

1

3

سهیال شهبازی ،1فرهاد نظری ،2جالل دهقانیزاده
 .1دانشجوی دکتری رفتارحرکتی ،دانشگاه ارومیه
 .2دانشجوی مدیریت ورزشی ،دانشگاه ارومیه
 .3استادیار رفتارحرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسندة مسئول)

تاريخ پذيرش1398/10/02 :

تاريخ دريافت1398/03/08 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین روايی و پايايی نسخة فارسی پرسشنامة «تمرين ذهنی در ورزش» انجام
شد .روش پژوهش ،کاربردی و مبتنیبر توسعة ابزار بود که بهلحاظ نحوة گردآوری اطالعات ،میدانی بود.
 242ورزشکار رشتههای ورزشی متفاوت پرسشنامة بنکی و همکاران ( )2017را تکمیل کردند .از تحلیل
عاملی تأيیدی مبتنیبر مدليابی معادالت ساختاری برای تعیین روايی سازه استفاده شد و همسانی
درونی و پايايی زمانی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ارزيابی شد .نتايج تحلیل عاملی
تأيیدی نشان داد که ساختار سهعاملی مهارتهای ذهنی (مهارتهای بنیادی ،عملکردی و بینفردی) و
ساختار دوعاملی تکنیکهای ذهنی (تصويرسازیذهنی و خودگفتاری) از برازش خوبی برخوردار بودند.
ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفههای پنجگانه بیشتر از  0/7بهدست آمد که نشاندهندة
همسانی درونی پرسشنامه است؛ بنابراين ،میتوان از پرسشنامة «تمرين ذهنی در ورزش» برای اندازه-
گیری تمرين ذهنی در ورزشکاران ايرانی استفاده کرد.
واژگان کلیدی :روايی سازه ،پايايی ،تمرين ذهنی ،پرسشنامه ،ورزش.

1. Email: s.shahbazi1386@gmail.com
2. Email: farhadnazari64@yahoo.com
3. Email: Jalal.dehghanizade@yahoo.com
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مقدمه
با مرور مطالعات در زمینة مفاهیم «مهارتهای ذهنی» و «تکنیکهای ذهنی» مشخص میشود تناقض
وجود دارد و اغلب این دو اصطالح بهجای هم استفاده میشوند ()1؛ بااینحال ،نظریهپردازان نشان
میدهند که این اصطالحات به دو دسته عناصر ذهنی اشاره دارند که دو بعد مؤلفههای کنترل حرکتی
و روانشناسی در آن دخیلاند (« .)2 ،3مهارت ذهنی» ظرفیت یادگیری یا توانایی انجام یک کار
تخصصی خاص است؛ مانند تمرکز ،توجه یا مقابله با استرس؛ درحالیکه «تکنیک ذهنی» روشی خاص
است که برای دستیابی به اهداف تمرین ذهنی ،تصویرسازیذهنی یا خودگفتاری استفاده میشود .به
عقیدة بنکی1و همکاران ( ،)3تمایز بین مفهوم مهارت و تکنیک مهم است؛ زیرا ،علم باید کاربردی
باشد و ورزشکاران و مربیان باید اهداف کافی و کارایی الزم را برای دستیابی به این اهداف داشته
باشند .اسپورت )2(2یکی از مدلهایی را ارائه داده که تمایز بین مهارتهای ذهنی و تکنیکهای
ذهنی را نشان میدهد و بیان میکند تمرین ذهنی در چندین زمینة گستردهتر قرار دارد .درواقع،
پژوهشگران مؤلفههای متفاوتی را در تمرین ذهنی درگیر میدانند؛ برخی به مؤلفههای کنترل حرکتی
شامل کنترل توجه ( ،)4بازیابی اطالعات ( ،)5مراحل پردازش اطالعات ( )6و حافظة کاری ( )7اشاره
دارند و برخی دیگر مؤلفههای روانشناختی شامل تصویرسازی ( ،)3خودگفتاری ( )8و تنظیم هیجانات
( )5را درگیر میدانند.
تمرین ذهنی فرایندی است که طی آن فرد بهصورت درونی و بدون هیچگونه خروجی حرکتی ،مهارت
یا فعالیت مربوط را شبیهسازی میکند ( .)9پژوهشها نشان دادهاند که تمرین ذهنی عملکرد را بهبود
میبخشد ( .)2تمرین ذهنی بهعنوان بازسازی یک الگوی حرکتی در ذهن مطرح است و در پژوهش-
های متعددی بهمثابة عامل مؤثر در افزایش مهارت حرکتی افراد بهویژه ورزشکاران معرفی شده است.
از دهة  1890به بعد ،ادبیات پژوهشی در حیطة یادگیری حرکتی ،کنترل حرکتی و روانشناسی
ورزشی مملو از بررسی تمرین ذهنی است ( .)14-10تمرین ذهنی عالوهبراینکه برای کسب یک مهارت
جدید سودمند است ،ممکن است برای بازآموزی یک مهارت و همچنین بهترشدن اجرای مهارت در
توانبخشی نیز مفید باشد .پژوهش لیندن3و همکاران ( )14نشاندهندة این اثر است .این پژوهشگران
در آزمایشی استفاده از تمرین ذهنی را برای بهترشدن راهرفتن متعادل زنان  67-90ساله ارزیابی
کردند .نتایج نشان داد که تمرین ذهنی برای راهرفتن متعادل سودمند بود .در این باره که تمرین
ذهنی برای اجرای بهینه به ورزشکاران کمک میکند ،میتوان به پژوهش هال و بار )15(4اشاره کرد.
1. Behnke
2. Sport
3. Linden
4. Rodgers & Barr
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آنها در زمینهیابی بینشی دربارة استفاده از تمرین ذهنی بهعنوان کمک برای اجرای مهارتهای
ورزشی ،دریافتند ورزشکاران در زمان مسابقه خیلی بیشتر از زمان تمرین از تمرین ذهنی استفاده
میکنند و آن را بیشتر راهی برای ارتقای سطح اجرا تا یادگیری میدانند؛ درحالیکه برخی از
پژوهشگران یادگیری حرکتی بهوسیلة تمرین ذهنی را با تغییرات فعالیت مغزی مرتبط میدانند (.)16
جنتایل1و همکاران ( )9نیز به این نتیجه رسیدند که اگر تمرین ذهنی در افراد سالم جوان و پس از
انجامشدن تمرین جسمانی کوتاهمدت انجام شود ،میتواند برای بهبود عملکرد حرکتی بهجای تمرین
جسمانی بهکار رود  .در مطالعات اخیر نیز گزارش شده است که تمرین ذهنی بر کیفیت امواج مغزی
و همچنین سرعت پردازش توجه در افراد مسن مؤثر است (.)18
درهرحال ،تمرین ذهنی یکی از کارکردهای مفیدی است که میتوان آن را به یک جلسة تمرین اضافه
کرد و از فراگیرندگان خواست بدون انجامدادن مهارت آن را بهطور ذهنی مرور کنند .تمرین ذهنی بر
این فرض استوار است که عوامل مشابه با اجرای جسمانی ،حرکت را درگیر میکنند ( .)2مطالعات
نشان دادهاند که تمرین ذهنی مکانیسمی عصبی است که ساختارهای مغزی را فعال میکند که در
کنترل شناختی و برنامهریزی حرکتی نقش دارند؛ بهعبارتدیگر ،تمرین ذهنی همة مراحل شناختی
کنترل حرکت شامل طرحریزی ،برنامهریزی و آمادگی حرکت (مراحل پردازش اطالعات) را مشابه
حرکت واقعی درگیر میکند؛ با این تفاوت که در تمرین ذهنی اجرای حرکت بهلحاظ جسمانی مهار
میشود ( .)12از دیدگاه اشمیت 2،تمرین ذهنی میتواند در چندین قسمت از سیستم حرکتی مؤثر
باشد .مرور ذهنی ،مراحل پردازش در طول تمرین و جوانب تصمیمگیری مهارت را فعال میکند،
میتواند فرایند برنامهریزی پاسخ را تسهیل کند و تصویر واضحی از وضعیت دلخواه را بهوجود آورد،
میتواند فعالیت عصبی-عضالنی بسیار ریزی را فرا بخواند (تولید عمل بسیار کوچک در نخاع و عضالت
که در موقعیت واقعی تمرین وجود دارد) و به تمرکز توجه فرد در مهارتها کمک میکند که موارد
یاد شده به اجرای جسمانی مؤثر منجر میشوند ( .)7مطالعات متعدد نشان دادهاند که تمرین ذهنی
حرکت و اجرای بدنی حرکت دارای خصوصیات زمانی و مکانی یکسانی هستند و از قوانین حرکتی و
محدودیتهای بیومکانیک یکسانی پیروی میکنند ( .)18 ،19همچنین ،در مطالعات فیزیولوژی عصبی
گزارش شده است حرکاتی که در ذهن تمرین میشوند و حرکاتی که بهصورت جسمانی اجرا میشوند،
موجب آزادسازی بازنماییهای حرکتی مشابه از مغز میشوند و الیهها و بسترهای عصبی مشترکی را
درگیر میکنند ( .)20 ،21افزونبراین ،براساس دیدگاههای یادگیری و کنترل حرکتی ،تغییر در

1. Gentili
2. Smith

124

رفتار حرکتی ،دوره  ،12شماره  ،40تابستان 1399

فعالیت مغز ،کنترل توجه ،کینماتیک حرکت و فعالیتهای حسی-حرکتی درگیر در حرکت بهعنوان
مکانیسم اثر تمرین مهارتهای ذهنی هستند (.)9
بررسی مطالعات در زمینة تمرین ذهنی نشان میدهد که نهتنها درمورد دیدگاههای نظری بین
پژوهشگران تناق ض وجود دارد ،بلکه در استفاده از ابزار نیز با توجه به دیدگاه نظری ،از ابزار متفاوتی
استفاده شده است؛ بهعبارتی ،در ارزیابی مهارتها و تکنیکهای ذهنی برحسب مؤلفههای موردنیاز از
ابزار متناسب با آن استفاده شده است که این خود موجب نادیدهگرفتن بعد دیگر تمرین ذهنی شده
است .لوهر )22(1در بررسی مؤلفههای ذهنی چون اعتمادبهنفس ،کنترل انرژی ،انگیزه ،کنترل نگرش
و تجسم از پرسشنامة عملکرد روانشناختی2استفاده کرد؛ درحالیکه در این مقیاس خودگفتاری و
تصویرسازی ارزیابی نمیشود .بول3و همکاران ( )23و اسنوارت )24(4نیز در مطالعة خود از پرسشنامة
مهارتهای ذهنی بول5استفاده کردند که در این پرسشنامه نیز بررسی تکنیکهای ذهنی نادیده
گرفته شده است .دورند-بوش6و همکاران ( )25از نسخة سوم ارزیابی مهارتهای روانی اوتاوا7استفاده
کردند که نسبت به دیگر مقیاسها برتری دارد و تاحدودی مهارتها و تکنیکهای ذهنی را ارزیابی
میکند ،اما تکنیکهای بینفردی در این مقیاس ارزیابی نمیشود .همچنین ،گلبی8و همکاران ()26
در بررسی شناخت ،تجسم و اعتمادبهنفس از نسخة الف مقیاس عملکرد روانشناختی استفاده کردند
که همانگونهکه اشاره شد ،برخی از تکنیکها و مهارتهای ذهنی را ارزیابی نمیکند .در ادامه نیز
روند مطالعات بهگونهای پیش رفت که بیشتر پژوهشگران برای ارزیابی هر مهارت یا تکنیک از
پرسشنامة ویژه آن استفاده کردند؛ بهعنوان نمونه ،زوربونس 9و همکاران ( )27برای بررسی
خودگفتاری از پرسشنامة خودکار خودگفتاری در ورزش10و ویلیامز و کامینگ )28(11از مقیاس
توانایی تصویرسازی ورزشی12برای ارزیابی تصویرسازی استفاده کردند.
با توجه به تناقضها و فراوانی دیدگاهها درمورد اندازهگیری عناصر تمرین ذهنی ،الزم است مطالعة
یکپارچهای انجام شود که این مطالعه احتماالً برای بهبود کارایی مداخالت درزمینة یادگیری حرکتی،
1. Loehr
2. Psychological Performance Inventory
3. Bull
4. Snauwaert
5. Bull’s Mental Skills Questionnaire
6. Durand-Bush
7. The Ottawa Mental Skills Assessment Tool3
8. Golby
9. Zourbanos
10. Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports
11. Williams & Cumming
12. Sport Imagery Ability Questionnaire
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توانبخشی و اندازهگیریهای روانسنجی مفید خواهد بود .درواقع ،استفاده از پرسشنامههای کوتاهتر
که فقط مهمترین عناصر را دربرمیگیرد ،میتواند از انجام اندازهگیریهای تکراری بکاهد .بهعالوه،
چنین پرسشنامهای با عناصر قویتر ،میتواند در رشتههای ورزشی متعدد ،در مراحل اولیة تمرین
ذهنی در زمان ارزیابی گروهی ،در پیشآزمون و در شرایطی که مربی زمان محدودی دارد ،مفید باشد.
درنتیجه ،زمانی که ابزار ارزیابی مهارت را تهیه میکنیم باید این جنبهها درنظر گرفته شود .برای
اطمینان از پایایی ،تمرکز باید بر عوامل اصلی و مؤثرتر در مکانیسم تمرین ذهنی قرار گیرد .در
مطالعات قبلی پیشنهاد شده است که ترکیب عوامل کنترل حرکتی و روانشناختی میتواند در تبیین
اثربخشی تمرین ذهنی و ارزیابی آن سودمند باشد ()3 ،5 ،29؛ بهعبارتی ،شناسایی فاکتورهای مؤثر
در رویکرد تمرین ذهنی میتواند به ارزیابی دقیق میزان درگیری فرد در تمرین ذهنی کمک کند که
الزمة آن استفاده از ابزاری است که بتواند بهخوبی فاکتورهای درگیر را برآورد کند؛ برهمیناساس،
پژوهشگران توصیه کردند که ارزیابی مهارت تمرین ذهنی میتواند در کارکرد و اثربخشی تمرین مؤثر
باشد .درواقع ،این مطلب ضرورت استفاده از ابزار مناسب برای ارزیابی مهارتهای کنترلی و
روانشناختی در تمرین ذهنی را تبیین میکند؛ برایناساس ،طبق جدیدترین رویکرد درزمینة تمرین
ذهنی ،مؤلفههای متفاوتی برای تمرین ذهنی تأیید شدهاند که در دو بعد کلی شامل مهارتها و
تکنیکهای ذهنی درنظر گرفته شدهاند .مهارتهای ذهنی مرتبط با رویکرد کنترل حرکت و شامل
مهارتهای بنیادی ،مهارتهای عملکردی و مهارتهای بینفردی و نیز تکنیکهای ذهنی مرتبط با
رویکرد روانشناختی و شامل تصویرسازی و خودگفتاری برآورد شدهاند ( .)3درواقع ،سه مؤلفه از
کنترل حرکت و دو مؤلفه از کارکردهای روانشناختی بهعنوان مهمترین و مؤثرین مؤلفهها برآورد
شدهاند که اهمیت نقش کارکردهای کنترل حرکت در تمرینذهنی نسبت به کارکردهای روانشناختی
را نشان میدهند.
پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی روایی و پایایی ابزاری مختصر و کوتاه انجام شده است تا عناصر
قابلقبولی را در تمرین ذهنی ارزیابی کند .به عقیدة پژوهشگران ،اولین گام در فرایند پژوهش ،تعیین
پایایی و روایی ابزار استفادهشده برای بررسی یک موضوع است ( .)30تاکنون پژوهش یا پژوهشهایی
که به بررسی پایایی ابزار ارزیابی تمرین ذهنی ورزشی در کشور پرداخته باشند ،مشاهده نشده است.
پرسشنامهای که در این زمینه وجود دارد پرسشنامة بنکی و همکاران ( )3است که در پژوهشی با
عنوان «پرسشنامة تمرین ذهنی ورزشی :توسعه و اعتباریابی» ارائه شده است .در این پرسشنامه
چارچوبی هدفدار برای مشخصکردن معیار تمرین ذهنی مطرح شده است؛ بنابراین ،استفاده از
پرسشنامههای معتبر گام مهمی در تعمیم یافتهها و تکمیل چرخة اجرای پژوهش محسوب میشود.
تحلیل عاملی تأییدی که رویکردی مدلیابی برای مطالعة سازههای فرضی است و میتوان با استفاده
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از نشانگرهای متفاوت آن را مشاهده کرد ،بر این امر صحه میگذارد .زمانی که ساختار روابط بین
متغیرها از قبل موجود باشد ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود؛ بنابراین ،برعکس تحلیل
عاملی اکتشافی ،در تحلیل عاملی تأییدی به کشف ساختار عاملی پرداخته نمیشود؛ بلکه به تأیید یا
رد ابعاد و ساختار عوامل شناساییشده پرداخته میشود ( .)30با توجه به این مطلب مهم ،در پژوهش
حاضر به بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی ابزار «ارزیابی تمرین ذهنی ورزشی»
بنکی و همکاران ( )3با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی در بین نمونة ایرانی پرداخته شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای کاربردی و توسعة ابزار محسوب میشود که بهلحاظ نحوة گردآوری
اطالعات ،میدانی و از نظر کنترل متغیرها ،غیرآزمایشی است.
تمامی ورزشکاران زن و مرد شهر ارومیه در سطوح متفاوت مهارتی در رشتههای تیمی و انفرادی،
جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند .نمونة موردنیاز در مطالعات تحلیل عاملی بهازای هر سؤال
پرسشنامه ،پنج تا  10آزمودنی پیشنهاد شده است ( ،)31و نیز تعداد گویههای (سؤالها) پرسشنامة
«تمرین ذهنی در ورزش»  20مورد بود؛ بنابراین ،میبایست حداقل  200ورزشکار انتخاب میشد.
بهمنظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج و شانس برازش مطلوب مدل ،نمونة آماری پژوهش حاضر 242
ورزشکار در  10رشتة ورزشی متفاوت تیمی (فوتبال ،والیبال ،هندبال ،بسکتبال و فوتسال) و انفرادی
(دو و میدانی ،پینگپونگ ،کاراته ،جودو و کشتی) با سطوح متفاوت ورزشی از شهر ارومیه بودند .پس
از ارائة توضیحاتی دربارة اهداف پژوهش ،ورزشکاران پرسشنامة «تمرین ذهنی در ورزش» را تکمیل
کردند .شایان ذکر است با آگاهی از احتمال برگشتدادهنشدن و تکمیلنشدن کامل پرسشنامهها ،در
ابتدا  270پرسشنامه بین ورزشکاران توزیع شد که  19پرسشنامه برگشت داده نشد و همچنین نُه
پرسشنامه بهدلیل پاسخندادن افراد به تعدادی از گویهها کنار گذاشته شد .درنهایت 242 ،پرسشنامه
تجزیهوتحلیل نهایی شد.
برای جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی از چکلیستی استفاده شد که دربرگیرندة سن ،جنس،
رشتة ورزشی ،سطح عملکرد و سابقة ورزشی بود .در این پژوهش از پرسشنامة «تمرین ذهنی در
ورزش» بنکی و همکاران ( )3استفاده شد .این پرسشنامه دارای  20گویه و دو بعد اصلی است:
مهارتهای ذهنی (مهارتهای بنیادی ،عملکردی و بینفردی) که دربردارندة  14گویة پرسشنامه
است و تکنیکهای ذهنی (خودگفتاری و تصویرسازی ذهنی) که شش گویة پرسشنامه را
دربرمیگیرد .هرگویه برحسب مقیاس پنجارزشی لیکرت از یک (کامالً مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم)
نمرهگذاری میشود؛ بنابراین ،دامنة نمرات بین صفر تا  100میتواند متغیر باشد.
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در پژوهش حاضر از روش بازترجمه بهمنظور بررسی درستبودن ترجمة نسخة فارسی پرسشنامة
«تمرین ذهنی در ورزش» استفاده شد؛ بدینصورتکه در ابتدا پژوهشگران و متخصص روانشناسی
ورزش پرسشنامه را ترجمه کردند و پس از یکسانسازی اصطالحات و موارد ،سه متخصص زبان
انگلیسی دوباره متن فارسی را به انگلیسی بازگرداندند .در ادامه ،نسخة فارسی اصالح شد و برای
بررسی درک و تفسیر ورزشکاران ،نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین ذهنی در ورزش» در یک نمونة
کوچک (مطالعة مقدماتی) توزیع و جمعآوری شد .در پایان ،موارد مطرحشده توسط ورزشکاران
تاحدامکان اصالح شد و نسخة نهایی تدوین شد و بین ورزشکاران توزیع شد .مشارکت ورزشکاران
بهصورت داوطلبانه بود .همچنین ،به ورزشکاران اطمینان داده شد که پاسخ آنها محرمانه است و تنها
برای اهداف پژوهشی از آنان بهره گرفته خواهد شد.
پس از جمعآوری پرسشنامه ،اطالعات تحلیل شد .از آمار توصیفی برای محاسبة فراوانیها ،طبقهبندی
دادهها و بیان شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد .در ادامه ،برای پیبردن به مفروضات
استفاده از تحلیل عاملی ،از آزمون کایزر-مییرـالکین (کی .ام .او1).و آزمون کرویت بارتلت2استفاده
شد .سپس ،از تحلیل عامل تأییدی مرتبة اول و مرتبة دوم یا سلسلهمراتبی3برای برازش مدل اندازه-
گیری پرسشنامه استفاده شد .همچنین ،همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شد .عملیات آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس4.نسخة  22و لیزرل5ویرایش
 8/8انجام گرفت.
نتایج
در ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی ورزشکاران ارائه میشود .همانطورکه در جدول شمارة یک
مشاهده میشود ،تعداد ورزشکاران بهلحاظ سن ،جنسیت ،سطح رقابت و سابقة ورزشی گزارش شده
است .ورزشکاران زن و مرد در پژوهش حاضر در چهار سطح رقابتی (تفریحی ،استانی ،ملی و
بینالمللی) و درمجموع در پنج رشتة انفرادی و پنج رشتة تیمی به فعالیت مشغول بودند .این
ورزشکاران در دامنة سنی  14تا  27سال ( با میانگین سنی  )18/85 ± 2/33قرار داشتند.

1. Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) Test
2. Bartlett’s Test
3. Hierarchical
4. SPSS
5. Lisrel
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جدول  -1اطالعات جمعیتشناختی بهتفکیک جنسیت
مرد

زن

کل

جنسیت

168
15/55 ± 2/20

74
19/34 ± 2/47

242
18/85 ± 2/33

سطح بازی

استانی
ملی
بین المللی
تفریحی

64
72
21
11

19
43
4
8

83
119
25
19

سابقه ورزشی

یک تا پنج سال
شش تا  10سال
بیشتر از  10سال

73
86
9

24
36
4

107
122
13

تعداد
سن (میانگین  ±انحراف استاندارد)

در جدول شمارة دو ،شاخصهای توصیفی مؤلفههای تمرین ذهنی بهتفکیک گزارش شده است.
براساس نتایج ،بیشترین و کمترین میانگین بهترتیب به مؤلفههای مهارتهای بینفردی (± 0/88
 )3/75و مهارتهای بنیادی ( )4/05 ± 0/93مربوط بود.
جدول  -2اطالعات توصیفی متغیرها
مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

مهارتهای بنیادی
مهارتهای عملکردی
مهارتهای بینفردی
خودگفتاری
تصویرسازی ذهنی

242
242
242
242
242

4/05
3/76
3/75
3/80
3/95

0/71
0/73
0/88
0/78
0/93

0/04
0/04
0/05
0/05
0/06

در پژوهش حاضر میزان پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج حاصل از بررسی
پایایی ابزار نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل ابزار «تمرین ذهنی در
ورزش» معادل  α = 0/88است .در جدول شمارة سه ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ درمورد پایایی
عاملهای ابعاد مهارتهای ذهنی ( )0/86و تکنیکهای ذهنی ( )0/77گزارش شده است که
نشاندهندة پایایی مناسب پرسشنامه است.
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جدول  -3نتايج ضريب آلفای کرونباخ درمورد پايايی درونی ابزار
ابعاد

مؤلفه

مهارتهای ذهنی

تکنیکهای ذهنی

آلفای کرونباخ

مهارتهای بنیادی
مهارتهای عملکردی
مهارتهای بینفردی
خودگفتاری
تصویرسازی ذهنی

0/77
0/80
0/80
0/74
0/75

بهمنظور بررسی مناسببودن دادهها برای تحلیل عاملی از آزمون کیسر-مییر-اُلکین (کی .ام .اُ).
استفاده شد که مقدار آن همواره بین صفر تا یک در نوسان است .نتایج جدول شمارة چهار نشان
مىدهد که میزان معنادارى کی .ام .او .براى تمرین ذهنی از  0/7بیشتر است؛ بنابراین ،میتوان گفت
که دادهها براى تحلیل عاملى مناسب هستند .همچنین ،برای اطمینان از مناسببودن دادهها مبنی
بر اینکه ماتریس همبستگیهایی که پایة تحلیل قرار میگیرد در جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون
بارتلت استفاده شد .با توجه به نتایج جدول شمارة چهار ،مقدار آزمون بارتلت معادل با ()p < 0.05
بهدست آمد که نشاندهندة اطمینان از کفایت نمونهگیرى است.
جدول  -4نتايج آزمونهای بارتلت و کیسر-میير-اُلکین
متغیر
تمرین ذهنی

نتايج آزمون کرويت بارتلت

نتايج آزمون
کیسر-میير-اُلکین

مجذور کای

درجة آزادی

معناداری

0/86

1831/01

190

0/001

یکی دیگر از شرطهای تحلیل عاملی بررسی میزان اشتراکهای هرکدام از سؤالها با کل ابزار است.
نتایج جدول شمارة پنج نشان میدهد که تمامی مقادیر مرتبط با همبستگی سؤالها با کل آزمون در
راستای تحلیل مؤلفههای اصلی از  0/30بیشتر است که بیانگر همبستگی زیاد بین تکتک مؤلفهها با
کل آزمون و مناسببودن آن برای تحلیل عاملی است.
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جدول  -5میزان اشتراک هرکدام از سؤالها با کل ابزار
رديف

شمارة سوال
در پرسشنامه

ضريب آلفا

رديف

شمارة سؤال
در پرسشنامه

ضريب آلفا

1
2
3
4
5
6

Q3
Q7
Q10
Q14
Q1
Q5

0/55
0/46
0/54
0/51
0/55
0/53

11
12
13
14
15
16

Q4
Q11
Q15
Q18
Q2
Q6

0/50
0/50
0/39
0/46
0/61
0/53

7

Q8

0/50

17

Q13

0/44

8
9
10

Q12
Q16
Q19

0/57
0/51
0/45

18
19
20

Q9
Q17
Q20

0/45
0/43
0/47

در ادامه برای تأیید روایی سازة نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین ذهنی» بهمنظور بررسی ارتباط
سؤالها با مؤلفهها از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول استفاده شد .گفتنی است در پژوهش حاضر
حداقل بار عاملی موردقبول برای هر سؤال  0/4تعیین شده است .برای بررسی معناداری ارتباط میان
سؤالها و عاملها باید از بار عاملی و مقدار تی استفاده کرد که در جدول شمارة شش نشان داده شده
است .نتایج تحلیل عاملی نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین ذهنی» که در شکل شمارة یک نشان داده
شده است ،بیانگر آن است که مدل اندازهگیری از برازش مطلوبی برخوردار است و اعداد و پارامترهای
مدل معنادارند .مقدار نسبت خیدو ( )293/38به درجة آزادی ( )160برابر با  1/83است .مقدار ریشة
میانگین مربع خطای برآورد1برابر با  0/059و دیگر شاخصها نیکویی برازش یعنی (شاخص نیکویی
برازش)( 2،شاخص نیکویی برازش تعدیل شده)( 3،شاخص برازش تطبیقی)( 4،شاخص برازش هنجار نشده)5و (شاخص
برازش هنجار شده) 6،به ترتیب  0/96 ،0/96 ،0/90 ،0/91و  0/93بهدست آمد که همگی مناسببودن
مدل را تأیید میکنند.

)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)4. Comparative Fit Index (CFI
)5. Non-Normed Fit Index (NNFI
)6. Normed Fit Index (NFI
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شکل  -1مدل تخمین استاندارد مرتبة اول نسخة فارسی پرسشنامة «تمرين ذهنی»
جدول  -6شاخص تی و بار عاملی مدل نسخة فارسی پرسشنامة «تمرين ذهنی»
ابعاد

مؤلفه

شمارة
سؤال
3

مهارتهای عملکردی

مهارتهای ذهنی

مهارتهای بنیادی

7
10
14
1
5
8

سؤال
من سطح باالیی از اعتمادبهنفس دارم که باعث شده است باور
کنم میتوانم به هرچیزی که در ذهن دارم ،برسم.
من قادرم دوباره بر اشتباهات غلبه کنم و این مرا از ادامة کار
دلسرد نمیکند.
من ارزش خودم ،نقاط قوت و ضعفم را میشناسم و میدانم چگونه
آنها را بهبود ببخشم.
من اعتقاد بینظیری به مهارتهای ورزشیام دارم.
وقتی تحت فشار قرار میگیرم ،میتوانم عواطفم را کنترل کنم.
وقتی در طول رقابت تحت فشار قرار میگیرم ،میتوانم از لحاظ
جسمی و ذهنی آرام باشم ،درنتیجه ،آمادة اجرا هستم.
در طول مسابقه میتوانم بهسرعت با تغییرات در وضعیت عملکرد
و عوامل مزاحم ،سازگار شوم.

بار
عاملی

تی

0/56

12/27

0/59

9/74

0/65

10/96

0/73
0/76

11/77
12/42

0/66

11/31

0/61

9/33
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ادامة جدول  -6شاخص تی و بار عاملی مدل نسخة فارسی پرسشنامة «تمرين ذهنی»
ابعاد

مؤلفه

شماره
سؤال

مهارتهای عملکردی

12
16

19

مهارتهای ذهنی

مهارتهای بین فردی

4
11
15
18

2

خودگفتاری

6

تصویرسازی ذهنی

تکنیکهای ذهنی

13

9

17
20

سؤال
هرگاه کنترل خودم را در حین رقابت از دست بدهم ،میتوانم در
زمان مناسب کنترلم را دوباره بهدست آورم.
من میتوانم آرام باشم و در موقعیت الزم سطح هیجان خود را در
طول رقابت کاهش دهم.
من قادر هستم توجهم را بر عملکردم متمرکز کنم و آن را حفظ
کنم و در صورت هرگونه مزاحمتی میتوانم بهسرعت تمرکز خود
را بازیابی کنم.
قوانینی که در گروه آموزشی ایجادشده را میدانم و از آنهاپیروی
میکنم
من نقش خود را در گروه میپذیرم و بهوضوح آن را میبینم.
من میدانم که بخشی از تیم و اعضا هستم و نقش هر شخص را
میدانم.
من قادر هستم بهطور مؤثری با تیمم و عوامل آن در طول مسابقه
ارتباط برقرار کنم.
از خودگفتاری برای بهبود تمریناتم و تمرکز توجه به عناصر
کلیدی عملکرد (تکنیک ،تاکتیکها ،احساسات بدنی و غیره)
استفاده میکنم.
از خودگفتاری برای کمک به خودم در غلبه بر زمانهای سخت
استفاده میکنم.
با خودم حرف میزنم تا افکار ،عواطف و انگیختگی خود را تنظیم
کنم.
در طول آمادهسازی برای مسابقه «تصاویر درونی» را بهطور واقعی
و دقیق ایجاد میکنم و موانع احتمالی و احساسات مرتبط با
شرایط تصویرسازی را طراحی میکنم.
من از تصویرسازی ذهنی برای کنترل عواطف خود استفاده
میکنم.
قبل از شروع ،عملکردم را دقیق ًا همانطورکه میخواهم در حین
رقابت واقعی بهنظر برسد ،در ذهنم تمرین میکنم.

بار
عاملی

تی

0/68

10/47

0/64

9/70

0/54

8/31

0/96

14/19

0/86

12/38

0/67

10/74

0/71

10/19

0/76

14/34

0/67

10/20

0/61

9/90

0/98

12/40

0/75

11/11

0/71

10/01
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همانطورکه ذکر شد ،درمجموع پنج مؤلفه (مهارتهای بنیادی ،مهارتهای عملکردی ،مهارتهای
بینفردی ،خودگفتاری و تصویرسازی ذهنی) در دو بعد مهارتهای ذهنی و تکنیکهای ذهنی قرار
میگیرند؛ برایناساس و در ادامة تأیید روایی سازه ،برای بررسی ارتباط پنج مؤلفة تأییدشدة مرتبة
اول با ابعاد خود ،تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم اجرا شد .با توجه به نتایج ،مقادیر شاخص تی
درمورد رابطة بین مؤلفهها با ابعاد همگی از دو بیشتر است که حاکی از وجود رابطة معنادار بین
آنهاست؛ بهطوریکه مؤلفة مهارتهای عملکردی (بار عاملی  0/84و مقدار تی  )9/92بیشترین و
مهارتهای بینفردی (بار عاملی  0/56و مقدار تی  )7/20کمترین میزان پیشگویی را در بین مهارت-
های ذهنی داشتند .همچنین ،مؤلفة خودگفتاری (بار عاملی  0/86و مقدار تی  )10/29و تصویرسازی
ذهنی (بار عاملی  0/63و مقدار تی  ،)7/62بهترتیب بیشترین و کمترین میزان پیشگویی را از تکنیک-
های ذهنی داشتند .درمجموع ،نتایج تحلیل عاملی مرتبة دوم نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین
ذهنی» حاکی از آن بود که این پرسشنامه از ساختار عاملی و درنتیجه ،روایی سازه قابلقبول و خیلی
خوبی برخوردار است (شکل شمارة یک) .شاخصهای برازش تناسب مدل اندازهگیری در جدول شمارة
هفت نشان داده شده است که همگی نشاندهندة برازش قابلقبول و مطلوب مدل است.

شکل  -2مدل تخمین استاندارد مرتبة دوم نسخة فارسی پرسشنامة «تمرين ذهنی»
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جدول  -7شاخصهای برازش مدل پرسشنامة «تمرين ذهنی»
X2/df

CFI

NNFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

میزان

1/83

0/97

0/96

0/93

0/91

0/90

0/059

مالک

کمتر از 3

تفسیر

برازش
مطلوب

بیشتر از
0/90
برازش
مطلوب

بیشتر از
0/90
برازش
مطلوب

بیشتر از
0/90
برازش
مطلوب

بیشتر از
0/90
برازش
مطلوب

بیشتر از
0/90
برازش
مطلوب

کمتر از 0/1
برازش
مطلوب

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه هر مقیاس و آزمونی در فرهنگ متناسب با آن مقیاس طراحی و اعتباریابی میشود ،برای
استفاده از آن مقیاس نیاز است ویژگیهای آن در فرهنگ جدید ارزیابی شود تا در صورت تأیید و
همخوانی با آن ،از مقیاس استفاده شود .همچنین ،قبل از استفاده از مقیاس عالوهبر تناسب فرهنگی،
در جامعة مورداستفاده آن مقیاس باید دارای اعتبار و پایایی مناسب باشد .بنکی و همکاران ( )3در
سال  2017پرسشنامة تمرین ذهنی در ورزش را ارائه کردند .این پرسشنامه را نسبت به مقیاسهای
مشابه و قبلی آن با تغییر در چند عامل و آیتم و برطرفکردن معایب نسخههای قبلی موردپذیرش
پژوهشگران قرار گرفت .درواقع ،تناقض موجود از طریق مؤلفههای درگیر در تمرین ذهنی در ورزش
براساس مطالعات قبلی برآورد شد و در دو حیطة مهارت و تکنیک ذهنی و در پنج مؤلفه ،سه مؤلفة
مهارتی شامل بنیادی ،عملکردی و بینفردی و دو مؤلفة تکنیکی شامل تصویرسازی و خودگفتاری
تدوین شد ( .)3پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة «تمرین ذهنی
در ورزش» انجام شد .همانطورکه گفته شد ،هدف تمرین ذهنی ،کمک به ورزشکاران در توسعة
مهارتهای ذهنی برای دستیابی به عملکرد موفق و تندرستی است .بیتردید ،بیشتر نظریههای
مطرحشده در این زمینـه (نظریـة روانی عصـبی-عضالنی ،نظریة یادگیری نمادین ،نظریة رمزگردانی
دوگانه ،نظریة اطالعات زیستی و نظریة رمزگذاری سهگانه) از نقش تمرینات ذهنی در بهبود شاخص-
های مطلوب در عملکرد حرکتی حمایت میکنند؛ بنابراین ،بـهجرأت میتوان اذعان داشت که امـروزه
بین مهارتهای متفاوت ذهنی و ارتقای عملکرد حرکتی ارتباط تنگاتنگ وجـود دارد و تفکیک نقش
این مهارتها از تمرینات جسمانی بسیار دشوار و غیرممکن است (.)17
در پژوهش حاضر ،همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و ارزیابی شد و مشاهده
شد که ثبات درونی کل پرسشنامه و سایر عاملهای آن در حد مطلوب و قابلقبولی ( )0/88است؛
بهطوریکه کمترین ضریب پایایی به مؤلفة خودگفتاری ( )0/74و بیشترین ضریب پایایی به مؤلفههای
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مهارتهای عملکردی و مهارتهای بینفردی ( )0/80مربوط بود .همچنین ،میزان آلفای کرونباخ برای
ابعاد مهارتهای ذهنی و تکنیکهای ذهنی بهترتیب  0/86و  0/77بهدست آمد؛ بهعبارتدیگر ،میتوان
گفت ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای پرسشنامه حکایت از همسانی درونی نسخة فارسی
پرسشنامة «تمرین ذهنی در ورزش» دارد .این نتایج با یافتههای پژوهش بنکی و همکاران ()3
همراستا است؛ زیرا ،مقدار آلفای کرونباخ در تمام عاملها و نمرة کل در پژوهش آنها قابلقبول بود
(آلفا برابر با  .)0/89دلیل اندک تفاوتهای موجود میتواند تفسیرها و ادراکات متفاوت پاسخدهندگان
و درواقع تغییرپذیری نمونة پژوهش باشد .هرچه نمونه از لحاظ توانایی اندازهگیریشده ناهمگونتر
باشد یا بهعبارتدیگر ،هرچه دامنة تغییر نمرات یا پراکندگی در نمونة پژوهش بیشتر باشد ،ضریب
پایایی بیشتر است .بهعالوه ،در چنین موقعیتی توانایی آزمون در ایجاد تمایز در بین افراد یا قدرت
تمیز آن بیشتر است.
مطالعات نشان میدهند که هرقدر یک ورزشکار باتجربهتر باشد ،در مقایسه با ورزشکاران کمتجربه،
مهارتها و تکنیکهای ذهنی بیشتری دارد ( .)32 ،33درواقع ،این برتری بهدلیل فراهمبودن فرصت-
های یادگیری و تمرینی فرد در طول تمرین و مسابقه است .براساس دیدگاه کنترل حرکتی ،فرایندهای
منعطف یادگیری در طی تمرینات جسمانی و ذهنی از نظر کیفی مشابه است که از طریق بهبود در
منحنی های اجرا در حین تمرین و تغییر در کینماتیک حرکت پس از تمرین مشخص میشود ()9؛
بنابراین ،همسانی درونی زیاد پرسشنامة تمرین ذهنی ورزشی نشاندهندة توانایی تمایز در افراد
باتجربه و کمتجربه در زمینة تمرین مهارتهای ذهنی در ورزش است که البته نیاز است در فعالیتها
و مهارتهای ورزشی گوناگون با فاکتورهای مشخص بررسی شود.
عالوهبراین ،درخصوص اعتبار سازة ابزار و قدرت پیشگویی سؤالها ،نتایج مقادیر تی نشان داد که
تمامی سؤالها بهخوبی توانستهاند پیشگوی معناداری برای عاملهای خود باشند؛ بنابراین ،تمامی
سؤالها موجب تأیید ساختار نظری ابزار «تمرین ذهنی در ورزش» شدهاند؛ درنتیجه ،با مقادیر تی
مشخصشده برای سؤالها ،اعتبار آنها تأیید میشود .نتایج درمورد ارتباط بین سؤالها با عاملها در
بعد مهارتهای ذهنی نشان داد که چهار سؤال عامل مهارتهای بنیادی ،شش سؤال عامل مهارتهای
عملکردی و چهار سؤال مهارتهای بینفردی را میسنجند .یافتههای پژوهش در این بعد نیز با نتایج
پژوهش بنکی و همکاران ( )3همراستاست .براساس پژوهش بنکی و همکاران ،مهارتهای ذهنی سه
خردهمقیاس دارند :مهارتهای بنیادی (خالقیتها یا منابع درونفردی که برای دستیابی به موفقیت
در ورزش ضروریاند؛ مانند خودآگاهی و اعتمادبهنفس) ،مهارتهای عملکردی (تواناییهای ذهنی
برای اجرای مهارتهای جسمانی خاص در ورزش است؛ مانند مهارت ادراکی-شناختی ،تمرکز و توجه
و مدیریت انرژی) و مهارتهای بینفردی (ویژگیهای مربوط به بلوغ و بالیدگی شخصی هستند که
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بهواسطة خودپنداره ،احساس تندرستی و وابستگی به دیگران ،امکان عملکرد ذهنی باال را فراهم
میکنند) ()25؛ بنابراین ،همانگونهکه اشاره شد ،در مطالعات متعدد عاملهای متفاوتی از مهارتهای
ذهنی مؤثر برشمرده شده است و در این باره بین نتایج پژوهشها ( )2 ،34تناقضهایی وجود دارد؛
بنابراین ،در مطالعة حاضر همسو با مطالعة بنکی و همکاران ( ،)3تکنیکهای مؤثر مشخص و تأیید
شدند .تأیید مهارتهای بنیادی مشخص میکند که مؤلفههایی همچون عزتنفس ،اعتمادبهنفس و
خودکنترلی بهعنوان پایه و مبنایی در مهارتهای ذهنی در بطن پرسشنامه قرار میگیرند و این
مؤلفهها را در ورزشکار ارزیابی میکنند ( .)2 ،35مهارتهای عملکردی بهعنوان مهارتهایی با کارکرد
اجرایی شامل کنترل هیجان و تمرکز توجه نیز در عاملهای تأیید شدند تا بعد عملکردی تکنیک
ذهنی را برآورد کنند ( .)2مهارتهای بینفردی شامل کنترل توجه ،پذیرش و برقراری ارتباط که از
عناصر مؤثر در فعالیتهای ورزشی هستند نیز در قالب مهارتهای بینفردی بررسی میشوند (،36
)2؛ بنابراین ،در پرسشنامة مهارتهای ذهنی ورزشی ،بهصورت ضمنی ،عوامل و فاکتورهای مؤثر در
برآورد مهارتهای ذهنی ورزشکار اعمال شده است و براساس نتایج مطالعة حاضر ،اعتبار این ابزار
برای استفاده در جامعة ورزشکاران ایران تأیید میشود.
همچنین ،در بعد تکنیکهای ذهنی سه سؤال در عامل خودگفتاری و سه سؤال در عامل تصویرسازی
ذهنی تأیید شدند .یافتههای پژوهش در این بعد نیز با یافتههای پژوهش بنکی و همکاران ()3
همراستاست .تکنیکهای ذهنی توسط آیتمهایی برای تنظیم هدف و نیز تکنیکهای آرامسازی،
تصویرسازی ذهنی و خودگفتاری منعکس میشود .تصویرسازی ذهنی شامل تجسم یا مرور شناختی
حرکت بدون اجرای جسمانی است که نمایش مکرر اثربخشبودن آن ،این روش را بهعنوان راهبردی
باارزش برای ارتقای عملکرد معرفی میکند .تصویرسازی ذهنی عموماً بهعنوان تکنیکی است که می-
تواند بهصورت مؤثر در یادگیری ،کنترل و ارتقای مهارتهای روانشناختی و متعاقب آن مهارتهای
حرکتی ،در اغلب مهارتهای ورزشی بهکار گرفته شود ( .)15خودگفتاری نیز تکنیکی رفتاری-
شناختی مبتنی بر این اصل است که آنچه افراد به خود میگویند بر شیوة رفتار آنها تأثیر میگذارد.
استفاده از خودگفتاری در بین ورزشکاران به کنترل و سازماندهی افکار ورزشکاران بهمنظور بهبود
اجرای ورزشی کمک میکند ( .)37ایدة اصلی خودگفتاری این است که تمرکز بر فکر مطلوب به رفتار
مطلوب منجر میشود .نکته درخور تأمل اینجاست که ورزشکار باید توانایی تصویرسازی و خودگفتاری
را داشته باشد تا بتواند از این مهارتها برای ارتقای عملکرد خود استفاده کند؛ بنابراین ،تصویرسازی
و خودگفتاری بهعنوان دو مهارت تلقی میشوند؛ البته در پرسشنامة بررسیشده هر دو عامل بهصورت
مجزا در پرسشنامه اعمال شدهاند تا بهعنوان تکنیکهای ذهنی مؤثر ،در ورزشکاران ارزیابی شوند
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( .)38درواقع ،تأیید اعتبار سازه نشاندهندة تأیید مؤلفههای پرسشنامه است .در پرسشنامة «تمرین
ذهنی در ورزش» هدف بررسی مؤلفههایی است که بر توانایی تمرین ذهنی ورزشکار مؤثرند.
ازسویدیگر ،در آزمون نیکویی برازش مدل تمرین ذهنی ،نسبت شاخص خیدو به درجة آزادی برابر
با  ،1/83ریشه میانگین مربعات برابر با  ،059شاخص برازش هنجار شده برابر با  ،0/93شاخص برازش
هنجار نشده برابر با  ،0/96شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،0/97شاخص نیکویی برازش برابر با 0/91
و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده برابر با ( )0/90بود که برازش ابزار را تأیید کردند .در بررسی
رابطة عاملها با ابعاد تمرین ذهنی مشاهده شد که در بعد مهارتهای ذهنی بهترتیب اولویت مهارت-
های عملکردی با بار عاملی  ،0/84مهارتهای بنیادی با بار عاملی  0/86و مهارتهای بینفردی با بار
عاملی  ،0/56بیشترین تأثیر را دارند .همچنین ،در بعد تکنیکهای ذهنی عامل خودگفتاری با بار
عاملی  0/86و عامل تصویرسازی ذهنی با بار عاملی  ،0/63دارای بیشترین و کمترین تأثیر هستند .با
توجه به اینکه هیچکدام از بارهای عاملی مؤلفهها از  0/4کمتر نیست ،تمامی آنها در پرسشنامه
حفظ میشوند؛ بنابراین ،میتوان گفت که هر پنج عامل توانستهاند پیشگوی خوب و مناسبی برای
ابزار تمرین ذهنی باشند؛ درنتیجه ،اعتبار درونی و بیرونی ابزار تأیید میشود؛ بهعبارتی ،پرسشنامة
«مهارتهای ذهنی ورزشی» برای ارزیابی مهارتهای بنیادی ،عملکردی ،بینفردی ،تصویرسازی و
خودگفتاری در ورزشکاران جامعة ایران پشتیبانی میکند.
براساس مطالعات ،همراستا با تغییرات مغزی ناشی از فعالیت جسمانی ،تمرین ذهنی نیز میتواند بر
ساختارها و کارکردهای مغزی مشابه اثرگذار باشد .تمرین ذهنی یک حرکت میتواند بر فعالیت جداری
خلفی مغز تکیه کند ( .)39درواقع ،آسیب یا اختالل در قشر جداری خلفی در پیشبینی و یکپارچگی
حسی ـحرکتی در مغز مؤثر است ( .)40ازطرفی ،مخچه که مسئول کنترل حرکت و نیز در یکپارچگی
حرکتی نقش دارد ،حین تمرین ذهنی فعالیت بیشتری میکند ()41؛ بنابراین ،اجرای تمرین ذهنی
مناطق درگیر در حین اجرای مهارتهای حرکتی مشابه را فعال میکند که این امر از اعتبار درونی
تمرین ذهنی حمایت میکند .بهطورکلی ،برای تولید الگوهای مشابه فعالیت عصبی و القای انعطاف-
پذیری عصبی وابسته به تجربه ،باید تمرین مکرر با تعداد مناسبی از محرکهایی اجرا شود که در
مناطق دقیق مغز هدف قرار میگیرند ( .)42حال ،این اجرا بهصورت جسمانی یا ذهنی ،در بهبود
عملکردهای حرکتی مؤثر است که ازجمله مؤلفههای اصلی ابزار حاضر با بار عاملی زیاد است .با توجه
به اینکه نمونة پژوهش این مطالعه ورزشکاران بودند ،جنبة عملکردی پرسشنامه بیشترین اثر را نشان
داد؛ حالآنکه این موضوع باید در نمونههای غیرورزشکار بررسی شود و با نتایج مطالعة حاضر مقایسه
شود تا قابلیت تعمیمدهی داشته باشد .ازطرفی ،در بررسی مهارتهای ذهنی مشخص می شود که
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مهارتهای بنیادی ،زیربنای نظری مهارتهای ذهنی را تأیید میکنند؛ مبنی بر اینکه ارتقای مهارت-
های ذهنی مستلزم آموزش مهارتهای بنیادی پایه و مؤثر است ( .)9 ،32درنهایت ،تبیین بار عاملی
کمتر در مهارتهای بینفردی ،به احتمال زیاد بهدلیل ترکیب نمونة پژوهش از ورزشکاران انفرادی و
تیمی است .ازآنجاکه در رشتههای تیمی ورزشکاران آگاهانه یا بهصورت ناخودآگاه مهارتهای ارتباطی
و پذیرش بیشتری را تجربه می کنند ،اما ورزشکاران انفرادی نسبت به ورزشکاران رشتههای تیمی
سطح پایینتری از این مهارتها را دارند ،بار عاملی پایینتری بهدست آمد که البته برای بررسی این
موضوع به انجامدادن مطالعات بیشتری نیاز است.
بهطور خالصه میتوان گفت که مهارتها و تکنیکهای ذهنی خاص موجب موفقیت در ورزش میشوند
( .)32تمرین ذهنی عملکرد حرکتی و ورزشی را بهبود میبخشد که این بهبود ناشی از عوامل متعددی
است .مطالعات رفتاری نشان دادهاند که بین عملکرد ذهنی و جسمانی حرکت ،در ابعاد متفاوت رفتاری
ارتباط مستقیمی وجود دارد که حاکی از این است که آموزش تمرین جسمانی و ذهنی تاحدودی به
سازوکارهای یکسانی وابسته است ()18 ،21 ،43؛ بهعنوانمثال ،مدت زمان تصور یک حرکت یا عمل
با مدت زمان اجرای جسمانی آن عمل ارتباط نزدیکی دارد ( .)44در راستای همین ایده که محتویات
بازنماییهای شکلگرفته و تقویت شده از طریق دو نوع اجرای ذهنی و جسمانی همپوشانی دارند،
مطالعات تصویربرداری عصبی گزارش دادهاند که تصور حرکت و اجرای حرکت شبکههای عصبی
مشابهی را فعال میکنند؛ اگرچه این شبکهها یکسان نباشند ()45؛ بااینحال ،تفاوتهای مهمی بین
تمرین ذهنی و جسمانی وجود دارد .تمرین ذهنی با استفاده از تصور حرکت بهشدت به جنبههای
شناختی کنترل عمل مانند برنامهریزی حرکتی و همچنین حافظة کاری برای انتقال ،ذخیرهساری و
تحلیل اطالعات ناشی از یک فعالیت حرکتی وابسته است .عالوهبراین ،برخالف تمرین جسمانی ،یک
برنامه حرکتی تولید میشود ،اما از اعمال آن بر اجزای حرکتی بدن جلوگیری میشود (،7 ،12 ،43
 .)5این تفاوتها بین تمرین ذهنی و جسمانی بهوسیلة مطالعات تصویربرداری عصبی از اثرگذاری دو
نوع تمرین بر شبکههای عصبی مجزا حمایت میکنند؛ بنابراین ،با استفاده از پرسشنامة «تمرین
ذهنی در ورزش» میتوان مهارتها و تکنیکهای ذهنی ورزشکار را در راستای عملکرد حرکتی وی
ارزیابی کرد؛ هرچند نیاز است در مطالعات آینده مقایسة مهارتها و تکنیکهای ذهنی همراستا با
عملکرد حرکتی صورت گیرد.
پیام مقاله :با توجه به ضرایب پایایی و روایی سازة مناسب ،کوتاهبودن و سهولت اجرای این پرسشنامه،
میتوان شرایط استفادة وسیع از این پرسشنامه در ورزش را برای پژوهشگران فراهم آورد .درنهایت،
پیشنهاد میشود این پرسشنامه در نمونههای متفاوت ورزشی و در جوامع گوناگون بررسی و آزمون
شود تا مناسببودن و پایایی آن اثبات یا احتماالً بازبینی شود.
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پرسشنامه تمرين ذهنی در ورزش 2017 –SMTQ
با سالم و احترام .ورزشکار گرامی در جدول  20جمله آورده شده است .جمالت مربوط به تجارب
خاصی میشوند که میتوانند به عنوان مهارتهای ذهنی مرتبط با فرایند تمرین و مسابقات ورزشی
توصیف شوند .سطح موافقت خود را با هر جمله نشان دهید .توجه داشته باشید که هیچ پاسخ درست
یا غلطی وجود ندارد و اعداد ( )1-5توضیح میدهند که چه مقدار با هر جمله موافق یا مخالف هستید.
شم
اره
1

2

3

4

5

6
7
8

جمالت
وقتی تحت فشار قرار میگیرم میتوانم عواطفم را
کنترل کنم.
از خودگفتاری برای بهبود حرکاتم استفاده میکنم و
توجهم را به عناصر کلیدی عملکرد (تکنیک،
تاکتیکها ،احساسات بدنی ،و غیره) متمرکز میکنم.
من سطح باالیی از اعتماد به نفس را دارم که باعث
شده باور کنم ،میتوانم به هر چیزی که در ذهن دارم،
برسم.
قوانین آموزشی موجود را درک میکنم و از آنها
پیروی میکنم.
وقتی در طول رقابت تحت فشار قرار میگیرم ،می-
توانم از لحاظ جسمی و ذهنی آرام باشم ،در نتیجه
آماده اجرا هستم.
از خودگفتاری برای کمک به خودم در غلبه بر زمان-
های سخت استفاده میکنم.
من قادرم دوباره بر اشتباهات غلبه کنم و این مرا از
ادامه کار دلسرد نمیکند.
در طول مسابقه میتوانم سریعا با تغییرات در وضعیت
عملکرد و عوامل مزاحم ،سازگار شوم.

کامال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کامال
موافقم

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

شهبازی :اعتباريابی نسخة فارسی پرسشنامه تمرين ذهنی در ورزش

شماره
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18

19

20

جمالت
در طول آمادهسازی برای مسابقه "تصاویر درونی" را
بطور واقعی و دقیق ایجاد میکنم ،موانع احتمالی و
احساسات مرتبط با شرایط تصویرسازی را طراحی
میکنم.
من ارزش خودم ،نقاط قوت و ضعفم را میشناسم ،و
میدانم چگونه آنها را بهبود ببخشم.
من نقش خود را در گروه میپذیرم و به وضوح آنرا
میبینم.
هرگاه کنترل خودم را در حین رقابت از دست بدهم،
میتوانم در زمان مناسب کنترلم را دوباره بدست
بیاورم.
با خودم حرف میزنم تا افکار ،عواطف و انگیختگی
خود را تنظیم کنم.
من اعتقاد بینظیری نسبت به مهارتهای ورزشیام
دارم.
من میدانم که بخشی از تیم و اعضا هستم و نقش هر
شخص را میدانم.
من میتوانم آرام باشم ،و در شرایط الزم سطح هیجان
خود را در طول رقابت کاهش دهم.
من از تصویرسازی ذهنی برای کنترل عواطف خود
استفاده میکنم.
من قادر هستم به طور موثری با تیمم و عوامل آن در
طول مسابقه ارتباط برقرار کنم.
من قادر هستم توجهام را روی عملکردم متمرکز کنم
و آنرا حفظ کنم ،و در صورت هرگونه مزاحمتی می-
توانم به سرعت تمرکز خود را بازیابی کنم.
قبل از شروع ،عملکردم را دقیقا همانطور که می-
خواهم در حین رقابت واقعی به نظر برسد ،در ذهنم
تمرین میکنم.
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Abstract
The present study aimed to investigate the validity and reliability of the Persian version of
the mental training questionnaire in sport. The research method is applied and
development tools which the method of data collection was field research. For this
purpose, 242 athletes of various sports have completed the questionnaire of Behnke et al
(2017). Confirmatory factor analysis based on structural equation modeling was used to
determine the structural validity, and the internal consistency and concurrent reliability of
the questionnaire were assessed using Cronbach's alpha coefficient. The results showed
that the three-factor structure of mental skills (fundamental, performance and
interpersonal skills) and the two-factor structure of mental techniques (mental imagery
and self-talk) have a good fit. Cronbach's alpha coefficient was more than 0.7 for the whole
questionnaire and five components, which shows the internal consistency of the
questionnaire. Thus, can be used from mental training questionnaire in sport for evaluating
mental training in Iranian athletes.
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