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 چکیده
بود.  حرکتبازپردازش ویژۀ تصمیم و  هایمقیاسو پایایی نسخۀ فارسی  رواییبررسی  ،هدف از پژوهش حاضر

بازپردازش تصمیم و نوشخوار فکری مقیاس خرده دوو  گویه 31دارای  تصمیم مقیاس بازپردازش ویژۀنسخۀ اصلی 
مقیاس بازپردازش حرکتی گویه و دو خرده 31دارای  حرکت مقیاس بازپردازش ویژۀنسخۀ اصلی  وبوده  تصمیم

تکمیل  ساله 13تا  31ورزشکاران  توسطنامه پرسش 912 جهت انجام پژوهش .تهوشیار و خودآگاهی حرکتی اس
پایایی  .گشتاستفاده  گیری از تحلیل عاملی تأییدیهای اندازهبرازش مدل و روایی سازه منظور بررسیبه گردید و
مانی با استفاده از بررسی پایایی ز جهت همچنین، .گردیدبا استفاده از روش همسانی درونی محاسبه  نیز هامقیاس

که نسخۀ  دهدمینشان  هاای استفاده گردید. یافتهطبقهبستگی درونآزمون مجدد از ضریب هم ـ روش آزمون
 ،نتیجهدر شود؛میتأیید  هامقیاسحمایت کرده و روایی و پایایی از مدل دوعاملی هر دو مقیاس  هامقیاسفارسی 

فراهم های رقابتی در محیطسنجش تمایل ورزشکاران به بازپردازش  جهت های فارسیامکان استفاده از نسخه
 .گرددمی
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 قدمهم
ورزشکاران همیشه قادر به نمایش بهترین اجرای خود 

کینراد، جکسون و ) باشندمیفشار نوجود  در شرایط
های در حیطه . این موضوع(33، ص. 9133، 3اشفورد

، 9112، 9ارل، مسترز و ایوس) دیگر نیز صادق است
، 1جو و مسترزمالهوترا، پولتون، ویلسون، ان؛ 311ص. 

این حالت در شرایط و افراد  .(193، ص. 9139
رغم اجرای ضعیف در گوناگون، متفاوت است و علی

و قبول برخی دیگر اجرای قابل ،رانورزشکا از رخیب
؛ (311، ص. 9112، 4تنا) یا حتی بالاتر از معمول دارند

های فردی را تفاوت پژوهشگرانبرخی از  ،روایناز
ای قلمداد کرده و عامل بروز چنین پدیده

)لابرد،  کنندرا عامل آن معرفی می "3بازپردازش"
و این رویکرد . (411، ص. 9133، 6فورلی و شمپ

( مطرح 3229که توسط مسترز )بازپردازش  ۀفرضی
عمل  فرضیۀ"انند راستای نظریاتی م درشد، 
که مدعی است  "1شدنخودکارغیر"و  "3شدهمحدود

 ،حرکت روش اجرایتوجه به اجرای مهارت و یا 
نجر به مرکز درونی است که منوعی خودتمرکزی یا ت

هایی ل اجرا در شرایط وجود فشار در مهارتاختلا
ز و مستر) اندخوبی یاد گرفته شدهد که بهشومی

 2مسترز و مکسول .(911، ص. 9114مکسول، 
عنوان استفاده از دانش ( بازپردازش را به9114)

 آشکار و در سطح هوشیار توسط حافظۀمند، قاعده
انجام  دست درمنظور کنترل اجرای حرکات به 31کاری

، پولمان و مسترزن ارتباط، در ای .اندمعرفی کرده
اختلال شاید که  بر این باور هستند( 3221) 33هاماند

                                                           
1. Kinrade, Jackson & Ashford 
2. Orrell, Masters & Eves 
3. Malhotra Poolton, Wilson, Ngo & Masters 
4. Otten 
5. Reinvestment  
6. Laborde, Furley & Schempp 
7. Constrained action Hypothesis  
8. Deautomatization 
9. Masters & Maxwell 
10. Working memory 
11. Masters, Polman & Hammond  

ناشی از تمایل فرد به مرور دانش آشکار مربوط  یاجرا
ها برای ورزشکاران باشد. آن از به تکلیف در برخی

ارزیابی تمایل ورزشکاران به و دادن این مفهوم نشان
مقیاس  ،ردر شرایط تحت فشا ویژهبه ،توجه درونی

مسترز و . نمودندطراحی آیتمی را  91 39بازپردازش
که  در پژوهش خود عنوان کردند( 9114مکسول )

در  خود بازپردازشگرهای بالا برای کنترل حرکات
فشار نسبت به بازپردازشگرهای پایین از شرایط تحت

 ،کینرادکنند. دانش آشکار بیشتری استفاده می
( نیز نشان دادند 3191) 31 جکسون، اشفورد و بیشاپ

های حرکتی و که بازپردازش با اختلال اجرا در مهارت
ین مقیاس ا که رسدنظر می. بهداردارتباط شناختی 

بلکه  ،کندگیری نمیطور مستقیم بازپردازش را اندازهبه
دهد که این بعد قرار می یکدیگرر هایی را کناآیتم

رد و )جکسون، اشفو دنکنمی بینییتی را پیششخص
راستا و دراین (.66، ص. 9116، 34ورثی نورس

تر این ویژگی حین اجرای ارزیابی دقیق منظورهب
( 9113)، ایوس و مکسول مسترز ،های حرکتیمهارت

 "33(اس .آر .اس .ام) حرکت بازپردازش ویژۀ"مقیاس 
: باشدمیلفه ؤ. این مقیاس دارای دو منمودندرا ایجاد 

مقدار نظارت هوشیار  که "36پردازش حرکتی هوشیار"
کند و در حین اجرای حرکت را منعکس می

که مقدار درگیری فردی  "33خودآگاهی حرکتی"
حرکت را  روش اجرایمربوط به حرکت یا همان 

میزان تمایل  اس .آر .اس .امهمچنین، . دهدنشان می
عموماً حرکتی که ی یهابه بازپردازش در مهارت

برای ضرایب آلفای کرونباخ  کند.رزیابی میرا اهستند 
 برای و( 31/1) تا( 3/1بین ) خودآگاهی حرکتی لفۀمؤ

( 33/1) تا( 63/1بین ) وشیارپردازش حرکتی همؤلفۀ 

                                                           
12. Reinvestment Scale 
13. Kinrade, Jackson, Ashford  & Bishop  
14. Norsworthy 
15. Movement Specific Reinvestment Scale 
(MSRS) 
16. Conscious Motor Processing 
17. Movement Self-Consciousness 
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( 63/1در دامنۀ ) نیزپایایی این مقیاس و  شدهگزارش 
)مسترز، ایوس و  آمده استدست به( 36/1)تا 

 و همکاران دلابرزمینه، دراین. (9113 ،مکسول
 که بین بازپردازش و حافظۀ عنوان نمودند( 9133)

فشار ارتباط معکوسی وجود کاری در شرایط تحت
ی سانهم ،آلمانی این مقیاس در نسخۀها دارد. آن
 خودآگاهی حرکتی ومؤلفۀ برای ( را 62/1)درونی 

گزارش برای پردازش حرکتی هوشیار ( را 33/1)
به ( نیز 9131) 3و ویلز ، کینراد، هیکزجکسون. کردند

بررسی ارتباط بین این نوع بازپردازش و اجرای 
بال میدانی روی بازیکنان نت پژوهشیحرکتی در 

را  برای این مقیاسضریب آلفای کرونباخ  پرداختند و
آزمون مجدد در یک ـ  یایی آزمونو پا (16/1معادل )

اما  ؛گزارش کردند (34/1برابر با ) چهار ماهه را دورۀ
 ارتباط مستقیم بین بازپردازش ویژۀنتوانستند از 

ارتباط  وجود،اینبا .حرکت و انسداد اجرا حمایت کنند
 های آن بالفهمؤ مثبتی بین امتیازات این مقیاس و

 های مختلف گزارش شده استانسداد اجرا در حیطه
؛ 431، ص. 9111، 9وانگ، مسترز، مکسول و آبرنثی)

، ص. 9133و مسترز،  1ون، ایگامالهوترا، پولتون، ویلس
111.)  

ها علاوه بر بسیاری از مهارتذکر است که شایان
مانند  ؛شناختی نیز هستندمؤلفۀ شامل  ،حرکتی ؤلفۀم

 ها حین اجرا و یا قبل از آنهایی که فرد در آنمهارت
و  کینرادزمینه، دراین بپردازد.گیری باید به تصمیم

احتمال دارد در  که دنهست ( معتقد9131) همکاران
ورزشکار  ،گیری در اجرای یک مهارتتصمیممؤلفۀ 

در اجرای آن  ویگیری تصمیمدچار بازپردازش شده و 
برای  این پژوهشگران. گیردثیر قرار تأمهارت تحت

شناختی  مؤلفۀ ،ه بازپردازشارزیابی تمایل ب
 .دی) تصمیم گیری مقیاس بازپردازش ویژۀتصمیم

                                                           
1. Hicks & Wills 
2. Abernethy 
3. Uiga 

شامل دو این مقیاس  ا طراحی کردند.ر 4(اس .آر .اس
که نظارت آشکار  گیریبازپردازش تصمیملفه است: ؤم

در فرایندهای درگیر در ایجاد یک تصمیم را 
که  3کند و نشخوار فکری تصمیمگیری میاندازه

های ضعیف قبلی را منعکس ارزیابی منفی تصمیم
ی ( روای9131در پژوهش کینراد و همکاران ). نمایدمی

 تحلیل عاملیعاملی این مقیاس توسط ساختار دو
آن  و همسانی درونی برای عامل اول هیید شدأت

( 23/1معادل ) عامل دومبرای و ( 12/1معادل )
روایی نیز ( 9133)و همکاران لابرد . ه استدست آمدبه

ازپردازش مقیاس بمناسبی را برای گرا و واگرای هم
سنجی ری و روانهای رفتابا آزمون تصمیم ویژۀ

اساس د را برهای خوها آزمودنیآن دست آوردند.به
به دو گروه تقسیم  هاآن ملینوع تفکر شهودی و تأ

افرادی که دارای تفکر  گزارش کردندو  نمودند
در مقیاس را امتیازات کمتری  ،شهودی هستند

به روایی  ،ادامهند. دراهدست آوردبازپردازش به
گرایی، های کمالنامهبا پرسشزمان این مقیاس هم

خودآگاهی و نوشخوار فکری اشاره کردند. در بخش 
نشان دادند که افراد با تمایل به  نیز پژوهشانتهایی 

بازپردازش تصمیم بالاتر نسبت به افراد با تمایل به 
کلیف جستجوی در ت ،تربازپردازش تصمیم پایین

ها با آند. اننمودهکسب را تری بصری امتیازات پایین
با  نیزروی این ویژگی در افراد مسن و  پژوهش

بررسی ارتباط این مقیاس با توانایی تصویرسازی 
نشان دادند که این تمایل همیشه اثر منفی بر روی 

 و همکاران دیگری لابرد پژوهشدر اجرا ندارد. 
بازپردازش ویژۀ های مقیاس پس از ترجمۀ (9134)

به بررسی روایی  ،به زبان فرانسویحرکت و  تصمیم
با استرس و را آن  پرداختند و رابطۀ هااین مقیاس

تحلیل  ،در این پژوهشای آزمودند. برد مقابلهراه
 را مقادیر مناسبی ،فرانسوی ۀییدی نسخأعاملی ت

                                                           
4. Decision Specific Reinvestment Scale (DSRS) 
5. Decision Rumination 
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 شاخص ریشۀ= 13/1) اس .آر .اس .دیبرای مقیاس 
ریشۀ = 16/1، 3تخمینخطای  مربعاتمیانگین 

 23/1، 9شدهاستانداردماندۀ یباقمیانگین مربعات 
شاخص = 26/1، 1ستاکر لوئی برازش شاخص=

شاخص = 141/1)اس  .آر .اس .ام( و 4برازش تطبیقی
ریشۀ = 143/1، ریشۀ میانگین مربعات خطای تخمین

 23/1، شدهماندۀ استانداردمیانگین مربعات باقی
شاخص برازش = 26/1، شاخص برازش تاکر لوئیس=

ضرایب آلفای کرونباخ  براین،علاوه .نشان داد( تطبیقی
برای عامل بازپردازش تصمیم و نوشخوار فکری 

معادل  ترتیببه بازپردازش ویژۀ تصمیممقیاس 
حاکی  نتایجهمچنین، گزارش شد. ( 19/1) و( 33/1)

 ،افرادی که دارای تفکر شهودی هستند از این بود
تصمیم  بازپردازش ویژۀدر مقیاس را امتیاز پایینی 
روایی واگرا و در این پژوهش  اند.کسب نموده

گرای مناسبی برای بازپردازش ویژۀ تصمیم با مه
دست به 3گیری ملبورنتصمیم نامۀاستفاده از پرسش

 .مدآ
وان یکی از رویکردهای عنرویکرد بازپردازش به

فشار در کنار رویکرد تحت یراانسداد اج کنندۀتفسیر
بسیاری قرار  پژوهشگرانه پرتی مورد توجحواس

تیر و  بله؛ 631؛ ص. 3214بامیستر، ) گرفته است
ایواتسوکی و رایت ؛ 3431، ص. 9133همکاران، 

بسیار محدودی  مطالعاتاما  ؛(93، ص. 9136
عسگری و  .انجام رسیده استبه زمینه در ایران ایندر

 ژۀ( با استفاده از مقیاس بازپردازش وی9134عبدلی )
بستگی دارای هم دادند که بازپردازش انحرکت نش

نها ها تباشد. آنفشار میتحت یبا انسداد اجرامنفی 
یید پایایی این مقیاس به گزارش آلفای کرونباخ در تأ

این  شدۀکه آیا نسخۀ ترجمهایناما  نمودند؛اکتفا 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Standardized Root Mean Square Residual 
3. Tucker-Lewis Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Melbourne Decision-Making Questionnaire 

تصمیم نیز همان دو  مقیاس بازپردازش ویژۀاس و مقی
و  کندارزیابی میلی را های اصعامل موجود در نسخه

های نسخۀ برای هر عامل همان آیتمکه آیا ایننیز 
آوردن نتایج دستبرای به گردد،یید میاصلی تأ
ها که از این مقیاس روهای پیشپژوهشمعتبرتر 

توان می ،مثالعنوانبه ؛اهمیت دارد ،کننداستفاده می
اشاره کرد که  (9133لابرد و همکاران ) پژوهشبه 

آیتم را در  نه ها،این مقیاس پس از تحلیل عاملی
یید آلمانی مقیاس بازپردازش ویژۀ حرکت تأ ۀنسخ

 رو،ازاین ؛آیتم است( 31اصلی شامل  ۀ)نسخ نمودند
های بومی کشوری که از رسد توجه به جنبهنظر میبه

اهمیت زیادی داشته  ،کندها استفاده میاین مقیاس
درست و صحیح ابزار مورد  ۀتنها ترجمنه زیرا، ؛باشد

آوردن روایی و دستبلکه به ،اهمیت استاستفاده حائز
پایایی آن ابزار نیز که پایه و اساس انجام یک 

برای توضیح و تفسیر دقیق نتایج  ،پژوهش است
با توجه به عدم دسترسی  ،روایناز باشد؛میضروری 

ویژه به)ابزاری برای سنجش میزان تمایل افراد به 
حاضر  پژوهشبه بازپردازش، هدف از  (ورزشکاران

 های بازپردازش ویژۀبررسی روایی و پایایی مقیاس
  باشد.تصمیم و حرکت می

 

 پژوهش شناسیروش
تهیه و  زمینۀ، ابتدا کردن پژوهشاجرایی منظوربه

 پردازش ویژۀهای باز. مقیاسگردید فراهم آن اجرای

ـ  رجمهتصمیم و حرکت با استفاده از روش ت
ذکر بهشد. لازمبه زبان فارسی برگردان  6ترجمهباز

های اساس مطالعات قبلی و توصیهترجمه بر است که
)همبلتون،  زمینه انجام گرفتاینگرفته درصورت

منظور، بدین. (94، ص. 3222، 3سیرسی و رابین
 پژوهشتوسط پژوهشگران این  نظرموردهای مقیاس

به زبان فارسی ترجمه  و دو متخصص زبان انگلیسی

                                                           
6. Translation-Back Translation 
7. Hambleton, Sireci & Robin 
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ها هماهنگی، ترجمه ۀدر یک جلس ،. سپسگردید
مطابقت داده شد تا نسخۀ اولیه تدوین گردد. پس از 

ها در اختیار سه متخصص فارسی، مقیاس تهیۀ نسخۀ
معکوس  یند ترجمۀانگلیسی قرار گرفت تا فرزبان ا
شود. در  برگرداندهو به زبان انگلیسی  شده انجام

معکوس با نسخۀ اصلی مطابقت  ترجمۀمرحلۀ بعد، 
ینان حاصل اطمداده شد و از صحت برگردان فارسی 

  گردید.
نفر از افراد متخصص  33یید صحت ترجمه، پس از تأ

شناسی و رفتار شناسی ورزش، روانزمینۀ رواندر
منظور تعیین نسبت روایی ها را بهحرکتی، مقیاس

 .)سی 9او شاخص روایی محتو آر( .وی .)سی 3محتوا
معادل نسبت روایی محتوا  نمودند کهآی( تکمیل  .وی

دست ه( ب36/1) معادل ( و شاخص روایی محتوا34/1)
مطالعۀ مقدماتی جهت بررسی درک و درادامه،  آمد

دهندگان در یک مفهوم سؤالات مقیاس برای پاسخ
فارسی  ( اجرا شد. ترجمۀورزشکار 11کوچک ) ۀجامع

نشدن و با مشاهدهگشت وزیع ها در بین افراد تمقیاس
نهایی برای  ها، نسخۀگویه فهمه بمشکلات مرتبط 

گرفتن ظاهر نظربا در ،یتنهادرو  شده آمادهتوزیع 
 نهایی تدوین گردید. اصلی، نسخۀ هایمقیاس

های رشتهورزشکاران  کلیۀ راجامعۀ آماری پژوهش 
کننده در مسابقات دانشجویان تیمی و انفرادی شرکت

 در دامنۀ)با سطوح مختلف مهارتی های کشور شگاهدان
از میان این  تشکیل دادند که (سال 13تا  31سنی 
زن با میانگین  391مرد و  332ورزشکار ) 912افراد، 
 عنوانبه( 93/1و انحراف استاندارد سال  13/93سنی 
ذکر این نکته ضرورت  آماری انتخاب شدند. نمونۀ
حسب نوع هدف رانتخاب حجم نمونه ب کهدارد 

نیاز در مورد حداقل نمونۀ. گرفتپژوهش انجام 
ازای آزمودنی به 31تا  پنجمطالعات تحلیل عاملی بین 

 نامه پیشنهاد شده استال( پرسشؤ)س ۀگوی هر

                                                           
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 

پژوهش حاضر  نمونۀ لذا، ؛(361، ص. 9133، 1)کلاین
ازای هر سؤال به حرکت ۀویژبازپردازش  مقیاس برای

 ۀبازپردازش ویژ مقیاسبرای و بوده نفر  94حدود 
اساس نظر که بر باشدمی نفر 31تصمیم حدود 

 حجم نمونۀ ،یابی معادلات ساختارین مدلامتخصص
، 9133لاین، )ک شودمناسب قلمداد می حاضر پژوهش

 .(361ص. 
از گروه  هاگردآوری داده منظوربهبراین، علاوه

سازی اجرا )توزیع و همکاران پژوهش برای یکسان
نامه( در جامعۀ هدف دعوت شد و ی پرسشآورجمع

ذکر شایان. گردیدموارد مهم در اجرای طرح مرور 
 داوطلبانه بود صورتبهمشارکت ورزشکاران است که 

یان ورزشکاران نظر مربتحتنامه ی پرسشآورجمع و
اطمینان  دهندگانپاسخبه  ،. همچنینصورت گرفت

و تنها برای  بودهها محرمانه داده شد که پاسخ آن
بهره گرفته خواهد شد.  اهداف پژوهشی از آن

، برای جلوگیری از سوگیری در بین ینابرعلاوه
ها اطلاع داده شد که نتایج به آن دهندگانپاسخ

ها در گزینش و انتخاب آن تأثیری گونهپژوهش هیچ
)مارتینز، برتن،  ندارد ههای ورزشی مربوطدر رشته

. در این (392، ص. 3221، 4ویلی، بامپ و اسمیث
در  3آوردن روایی اکولوژیکدستبه منظورهپژوهش ب

تلاش گردید تا ها نامهیند توزیع و تکمیل پرسشافر
ط طی ساعت، محل و شرایها را دهندگان مقیاسپاسخ

، ص. 9134 سیف،)یکسان و مناسبی تکمیل کنند 
332). 

 هاو شیوه گردآوری داده ابزار 

 فرم ثبت مشخصات فردی
شناختی از یک فرم عات جمعیتی اطلاآورجمعبرای 

سن، رشتۀ  :پاسخ )شاملسؤال باز سهیرندۀ دربرگکه 
پاسخ سؤال بسته سهورزشی و وضعیت تحصیلی( و 

                                                           
3. Kline 
4. Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith 
5. Ecological Validity 
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قهرمانی( بود،  سیت، سابقۀ فعالیت و سابقۀجن :)شامل
 استفاده گردید.

 حرکت مقیاس بازپردازش ویژة
ز طریق مقیاس های حرکتی ابازپردازش در مهارت

)مسترز و  حرکت سنجیده شد زش ویژۀبازپردا
عامل است  دو دارای. این مقیاس (9113همکاران، 

گویه  پنج شود کهشامل میگویه را  31 درمجموعکه 
و مقدار  بودهمربوط به عامل خودآگاهی حرکتی 

 روش اجرایدرگیری فردی مربوط به حرکت یا همان 
که هنگام همیشه به این"مانند )سنجند حرکت را می

 پنج ( و"توجه دارم ،جرای حرکت چطور دیده شوما
یار را که نیز عامل پردازش حرکتی هوش ۀ دیگرگوی

 را مقدار نظارت هوشیار در حین اجرای حرکت
همیشه تلاش "مانند )دهند شکل می ،سنجدمی
 (."کنمها فکر آن کنم هنگام اجرای حرکاتم دربارۀمی
یک مقیاس  ها درگویه ذکر است که تمامیبهلازم

 (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم)امتیازی  ششلیکرت 
آلفای ( 9113) و همکاران . مسترزگردیدندبندی رتبه

ۀ برای عامل خودآگاهی حرکتی در دامنکرونباخ را 
و برای عامل پردازش حرکتی ( 31/1) تا( 31/1)

. در اندگزارش کرده( 33/1) تا( 63/1بین )هوشیار 
همسانی درونی نیز ( 9133و همکاران ) لابرد پژوهش

و برای ( 33/1معادل )برای عامل خودآگاهی حرکتی 
دست ( به62/1برابر با ) عامل پردازش حرکتی هوشیار

  آمد.

 تصمیم بازپردازش ویژةمقیاس 
شدن در ها برای درگیربرای ارزیابی تمایل آزمودنی

ب گیری آسیفرایندهایی که به اجرای شناختی تصمیم
تصمیم استفاده  از مقیاس بازپردازش ویژۀ رساندیم

. این (3393، ص. 9131)کینراد و همکاران،  گردید
 شش که باشدعامل می دوگویه و  31 دارای مقیاس

و  بودهگویه مربوط به عامل اول بازپردازش تصمیم 
نظارت هوشیار بر فرایندهای درگیر در ایجاد یک 

که این نسبت به" انندم) کندگیری میتصمیم را اندازه

( "آگاهم ،کندگیری چطور کار میذهنم هنگام تصمیم
مربوط به عامل دوم است که  ۀ دیگرگوی هفت و

 برتمایل به تمرکز  نشخوار فکری تصمیم نام دارد و
مانند: ) کندتصمیمات اشتباه قبلی را منعکس می

 ام را تا مدتی طولانیتصمیمات ضعیفی که گرفته"
ذکر است که بهلازم. ("کنمادآوری میپس از آن ی

لیکرت اساس یک مقیاس گویه بر ها به هرآزمودنی
دهند. کینراد و همکاران امتیازی پاسخ می پنج

سانی درونی خوبی را برای هر دو عامل ( هم9131)

( و نشخوار فکری α= 12/1بازپردازش تصمیم )
(23/1 =αگزارش کرد )و همکاران د. کینرادناه 
معادل  ( نیز همسانی درونی عامل بازپردازش را9133)
( 13/1برابر با ) و عامل نشخوار فکری را( 1/1)

 د.اننمودهگزارش 
 هاروش پردازش داده

 ،در پژوهش حاضر استفادهموردروش آماری 
های آمار توصیفی و استنباطی بود. از آمار شاخص

های مرکزی، شاخص ۀتوصیفی برای محاسب
 و ستفاده شدبستگی و ترسیم جداول اهمپراکندگی، 

بررسی اعتبار عاملی از ها و دادهتحلیل  جهتادامه، در
 سانی درونی. همبهره گرفته شد 3تحلیل عامل تأییدی

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نیز مقیاس 9
ین، پایایی زمانی سؤالات ابرمحاسبه گردید. علاوه

 .سی .)آی 1ایطبقهبستگی درونیلۀ ضریب هموسبه
آزمون مجدد تعیین  ن ـبا استفاده از روش آزمو و سی(

 .پی .اس افزارنرمعملیات آماری با استفاده از  گشت و
انجام  1/1ویرایش  لیزرلو  31نسخۀ  اس .اس

در سطح  تمامی فرایندهاذکر است که شایان .گرفت
 گرفت. ( صورت ≥P 13/1) داریمعنا

 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analyses 
2. Internal Consistency 
3. Interclass Correlation Coefficient 
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  هایافته
ها، و استخراج داده هامقیاس ریآوپس از جمع

 مورد قبولقابل ۀنامپرسش 912تعداد  ،مجموعدر
در  کنندهشرکتورزشکاران  .قرار گرفتتحلیل ویهتجز

های والیبال، بسکتبال، فوتسال، این پژوهش در رشته
ینتون و تنیس روی میز فعالیت بدمهندبال، شنا، 

، المللیینبح در سط درصد 31/4 مجموعدر که داشتند
درصد در سطح  41/33، ملیدر سطح  درصد 16/33

 36/41 استانی ودرصد در سطح  31/93، ایمنطقه
های به انجام فعالیتدانشگاهی درصد در سطح 

 انتخاب این ذکر است که شایانورزشی مشغول بودند. 

ورزشی،  ۀوسیع از سطح مهارت و نوع رشت ۀدامن
های پژوهش را افزایش یری یافتهپذقابلیت تعمیم

. (643، ص. 9139، 3و کاماتا )تننباوم و اکلند دهدمی
 ۀها در هر رشتتعداد آزمودنیشمارۀ یک جدول در 

نشان  به تفکیک جنسیتها ورزشی و مدت فعالیت آن
عالیت ف سابقۀمیانگین براساس نتایج،  داده شده است.

اندکی  ،پژوهشن ورزشکار زن حاضر در ای 391در 
ورزشکار  332فعالیت در  سابقۀتر از میانگین ینپای

اندکی بالاتر  ،میانگین سن ورزشکاران مرد وبوده مرد 
 .باشدمیاز ورزشکاران زن 

                                                           
1. Tenenbaum, Eklund & Kamata 

کنندگان در هر میانگین و انحراف استاندارد سن، سابقۀ فعالیت ورزشی و تعداد شرکت. 6جدول 

 رشته به تفکیک جنس

 مدت فعالیت رشتۀ ورزشی سن   

 تعداد  
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 جنس
 19/1 31/3 33 32 33 31 11 93 11/9 11/93 391 زن
 61/4 63/1 91 33 91 91 91 93 32/1 12/99 332 مرد

 11/4 31/1 13 14 11 11 31 49 93/1 13/93 912 مجموع
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در نتایج آمار توصیفی دهندۀ نشان شمارۀ دوجدول 
گونه که همان. باشدمیها یک از مقیاسعوامل هر

 ،پردازش تصمیمس بازدر مقیا ،شودمشاهده می
و  هبود یمیانگین بالاتر متعلق به عامل نوشخوار فکر

( 39/34) میانگینی برابر با دارایپردازش تصمیم 

 میانگیننیز  حرکت پردازش ویژۀمقیاس باز در. است
متعلق به عامل پردازش حرکتی هوشیار ( 16/31)

 گاهی حرکتیآعامل خودمیانگین  ،. همچنینباشدمی
 ( است.11/91معادل )

  
 

 های بازپردازش ویژة تصمیم و حرکتهای آمار توصیفی مقیاسشاخص .0 جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل الؤتعداد س عامل نامهپرسش

بازپردازش ویژۀ 
 حرکت

 3/3 16/31 92 3 3 پردازش حرکتی هوشیار
 1/3 11/91 11 6 3 خودآگاهی حرکتی

بازپردازش ویژۀ 
 تصمیم

 43/4 39/34 94 4 6 دازش تصمیمپر
 11/3 31/33 91 4 3 نوشخوار فکری

 
روایی سازه از روش منظور بررسی در این پژوهش به

از اجرای  پیش .گردیدییدی استفاده تحلیل عاملی تأ

ها با استفاده داده بودنهمتغیربودن چندطبیعی ،تحلیل
سی برر 3و از طریق ضریب ماردیاافزار لیزرل نرماز 

ها ۀ عدم توزیع طبیعی دادهدهندنشاننتایج  گشت که

عاملی  تحلیلبرای انجام  رو،ازاین ؛(≥13/1Pبود )
 اورسات 9مقاومنمایی حداکثر درستتأییدی از روش 

ذکر این نکته ضرورت دارد که . گردیداستفاده  1ربنتل
که در بین متخصصان معادلات ساختاری، ییجاآناز

های یک از شاخصکدامکه ربارۀ اینکلی د یتوافق
کند وجود فراهم می را برآورد بهتری از مدل ،برازش

ی از سه تا چهار شاخص شود ترکیبندارد، پیشنهاد می
، در لذا ؛(411، ص 9133)کلاین،  گزارش شود

از  ،با مطالعات تحلیل عاملی راستاهمپژوهش حاضر و 
 و به دهای نسبت خی، شاخصبرازشهای بین شاخص

 خطای مربعاتریشۀ میانگین ، شاخص 4یآزاد ۀدرج
 ، 3ماندهباقی مربعات، شاخص ریشۀ میانگین تخمین

 

                                                           
1. Mardia Coefficient 
2. Robust Maximum Likelihood- (RML) 
3. Satorra-Bentler 
4. Chi- Square /Degree of Free 
5. Root Mean Square Residual 

 
و شاخص  6هنجار بنتلر بونتغیر برازندگیشاخص 
)هو و  قرار گرفت استفاده مورد تطبیقی برازندگی

، نتایج شمارۀ سهجدول در . (91، ص. 3222، 3بنتلر
داده های مختلف نشان در مدل تحلیل عاملی تأییدی

 .شده است
 هایهای برازندگی، ملاکمتخصصان برای شاخص

مثال در برای ؛اندبرش متفاوتی را ارائه نموده
ی برازش و ینیکو ،برازندگی تطبیقیهای شاخص

ها که دامنۀ تغییرات آنهنجار بنتلر بونت برازندگی غیر
( 13/1) بین صفر و یک است، مقادیر بالاتر از

( 21/1) ۀ برازش نسبی مدل، مقادیر بالاتر ازدهندنشان
( 23/1)ۀ برازندگی خوب و مقادیر بالاتر از دهندنشان
)هو و بنتلر،  باشدمیۀ برازندگی عالی مدل دهندنشان
های ریشۀ میانگین مربعات (. برای شاخص99، 3222

نیز  ماندهریشۀ میانگین مربعات باقیخطای تخمین و 
و  قبولقابلۀ دهندنشان( 11/1) مقادیر کمتر از

( 16/1)کمتر از مقادیر و بوده بودن مدل معقول
هو و بنتلر، ) باشدمیمدل بودن مناسبۀ دهندنشان
 ارتباط بادر است که ذکر شایان. (99، ص. 3222

مقادیر  ۀتوافقی دربار ،دو به درجۀ آزادیخیشاخص 

                                                           
6. Non-Normed Fit Index 
7 . Hu & Bentler 
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برخی از پژوهشگران مقادیر  و قبول وجود نداردقابل
دانند )کلاین، کمتر از سه را برای آن مناسب می

 (.431، ص. 9133
 

 

 های برازش تحلیل عاملی تأییدیشاخص .9جدول 
 مقیاس بازپردازش ویژة حرکت مقیاس بازپردازش ویژة تصمیم مقیاس

 آمدهدستمقادیر به قبولمقادیر مورد آمدهدستیر بهمقاد قبولمقادیر مورد های برازششاخص

 دوخی
وابسته به حجم 

 نمونه
 33/336 وابسته به حجم نمونه 36/133

 دو به درجۀ آزادیخی
وابسته به حجم 

 نمونه
 12/9 وابسته به حجم نمونه 26/9

 21/1 21/1بالاتر از  24/1 21/1بالاتر از  شاخص برازش تطبیقی
هنجار بنتلر غیر شاخص برازندگی

 بونت
 23/1 21/1بالاتر از  21/1 21/1بالاتر از 

 23/1 21/1بالاتر از  21/1 21/1بالاتر از  شاخص نیکویی برازش
شاخص ریشۀ میانگین مربعات 

 خطای تخمین
 13/1 11/1کمتر از  13/1 11/1کمتر از 

شاخص ریشۀ میانگین مربعات 
 ماندهباقی

 13/1 11/1 کمتر از 16/1 11/1کمتر از 

 
 ،شودمشاهده می شمارۀ سهگونه که در جدول همان

ی برازش و ینیکو ،برازندگی تطبیقیهای شاخص
و ( بوده 21/1) بالاتر ازهنجار بنتلر بونت برازندگی غیر

ریشۀ میانگین مربعات خطای تخمین کمتر از  شاخص
های بودن شاخصقبولکه نشانگر قابل است( 11/1)

برازش مناسب مدل تحلیل  ،نتیجهدر برازندگی و
 ،. همچنینباشدمی در هر دو مقیاس عاملی تأییدی

مانده نشان شاخص ریشۀ میانگین مربعات باقی
 و برازش بوده بسیار ناچیز  دهد که خطای مدلمی

 منظوربه ،اینبر. علاوهباشدمیقبول  شده قابلانجام
گیری ل اندازهاز صحت مد که ها لازم بودارزیابی مدل
زا( زا( و مکنون )درون)برون شدهمشاهدهمتغیرهای 

منظور از مدل مسیر در بدیناطمینان حاصل شود که 
شمارۀ یک  هایشکلد )گردیداری استفاده امعنحالت 
ذکر است که شایان(. شمارۀ چهار و پنجول اجد و دو و

داری امعنداری مدل، چنانچه قدر مطلق عدد امعندر 
دار نیست امعن باشد، رابطه یا اثر( 26/3) کمتر ازتی 

 (. 411، ص. 9133)کلاین، 
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 یت مقدار و یعامل بار زانیم .2 جدول

 الاتؤس
 پردازش ویژة حرکتمقیاس باز

 یآگاهی حرکتخودعامل  هوشیار حرکتی عامل پردازش

 مقدار تی عاملی بار مقدار تی بار عاملی

   21/3 63/1 یک سؤال
   46/31 16/3 سه سؤال
   31/31 13/3 چهار سؤال
   33/33 91/3 هفت سؤال

   26/3 19/1 نه سؤال
 31/39 23/1   دو سؤال
 23/39 34/3   پنج سؤال
 11/33 94/3   شش سؤال
 31/2 23/1   هشت سؤال

 13/3 22/1   31 سؤال

 
ها در هر دهند که گویهنشان می یک و دوهای شکل
در اند؛ های مربوطه بار گرفتهلفهؤم برقیاس دو م

 ،(شمارۀ یکمقیاس بازپردازش ویژۀ حرکت )شکل 
 پنجگویه روی عامل پردازش حرکتی هوشیار و  پنج

در مقیاس  و گویه روی عامل خودآگاهی حرکتی
گویه روی عامل  شش ،بازپردازش ویژۀ تصمیم

گویه روی عامل نوشخوار  هفتپردازش تصمیم و 
شمارۀ طور که در جداول همان اند.ار گرفتهفکری ب

مقدار ارزش تی در همۀ  ،شودمشاهده می چهار و پنج

که حاکی از وجود رابطۀ  باشدمی دوبالاتر از  هاگویه
است؛  ههای مربوطمعنادار بین سؤالات و عامل

بودن ضرایب رگرسیونی رد شده و بنابراین، فرض برابر
رها بر متغیر پاسخ مؤثر مسی شود که تمامیدریافت می

های برازش اساس، با توجه به شاخصاینبر ند.اهبود
توان اظهار داری میامعنمدل و مدل مسیر در حالت 

قبولی که مدل هر دو مقیاس از برازش قابل داشت
 (.شمارۀ سه، چهار و پنجول ا)جد باشدمی برخوردار
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 یت مقدار و یعامل بار زانیم .1 جدول

 الاتؤس

 پردازش ویژة تصمیممقیاس باز

 فکریعامل نشخوار  عامل پردازش تصمیم

 مقدار تی عاملی بار مقدار تی بار عاملی

   14/2 11/3 یک سؤال
   22/31 16/1 دو سؤال
   13/1 63/1 چهار سؤال
   13/3 61/1 شش سؤال

   11/31 26/1 نه سؤال
   12/2 11/1 31 سؤال
 61/1 39/1   سه سؤال
 13/2 26/1   پنج سؤال
 63/3 11/1   هفت سؤال
 13/1 34/1   هشت سؤال

 12/6 32/1   33 سؤال
 33/6 61/1   39 سؤال
 33/31 91/3   31 سؤال
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 سانی درونیهم
 از روش محاسبۀ هامقیاسبرای برآورد پایایی 

سانی درونی )روش آلفای کرونباخ( استفاده شد. هم
د، گردمشاهده می شمارۀ ششول که در جد طورهمان

 سانیهمبرای برآورد  شدهانجامنتیجۀ محاسبات 
 حاکی از  تصمیم مقیاس بازپردازش ویژۀهای عامل

های مقیاسکه مقدار ضریب آلفا برای خرده آن است
 برش ۀاز نقط فکریشخوار ونو  پردازش تصمیم

دازش پردر مقیاس بازاین، بر. علاوهباشدمیبالاتر ( 3/1)
ضریب آلفا  ،یآگاهی حرکتخودحرکت در عامل  ویژۀ

و این ضریب برای عامل پردازش  هبود( 31/1معادل )
 دست آمده است.( به1/1معادل ) هوشیار

 یگروهدرونبستگی نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب هم .1 جدول

 درصد 31اطمینان  ۀفاصل ی گروهدرونبستگی هم ضریب آلفا عامل
   پردازش ویژۀ تصمیمس بازمقیا

 31/1ـ16/1 33/1 32/1 پردازش تصمیم
 31/1ـ14/1 39/1 11/1 نوشخوار فکری

   پردازش ویژۀ حرکتمقیاس باز 
 3/1ـ11/1 3/1 1/1 پردازش حرکتی هوشیار

 61/1ـ11/1 32/1 31/1 خودآگاهی حرکتی
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، )ثبات( بررسی پایایی زمانی منظوربهبراین، علاوه
سیف، ) گردیدهفته اجرا  چهارن مجدد پس از آزمو

 پسر 32ورزشکار ) 41 منظور،بدین (.361، ص. 9134
. نتایج نمودندرا بار دیگر تکمیل ها مقیاس دختر( 93 و

 3یگروهبستگی دروننشان داد که ضریب هم
 باشدمیمتفاوت ( 32/1) تا( 3/1) ها ازمقیاسخرده

هر دو آزمون باز ـ . نتایج آزمون(شمارۀ شش)جدول 
حاکی از آن است که نیز پردازش مقیاس باز

 23 ۀفاصل با هاآن یهامؤلفه یگروهبستگی درونهم
 قرار دارد. یدرصد اطمینان در حد مطلوب

 

 گیریبحث و نتیجه
فشار و در ویژه تحتبه زمینۀ علل اختلال اجرادر

و  9پرتیدو حیطۀ پژوهشی حواس ،شرایط مسابقه
های زیربنایی این به بررسی مکانیسم 1رکزیتمخود

ها به رویکرد اند. هر دوی این مدلپدیده پرداخته
فرض اصلی هر  زیرا، ؛نظریات توجهی تعلق دارند

فشار، تمرکز ها بر این استوار است که تحتدوی آن
مدل  ارتباط با کند. درتغییر میچگونه توجه 
فشار باعث که  هستند این عقیده خی برپرتی برحواس

مرتبط با های غیرشدن تمرکز توجه فرد به نشانهدور
به نظریۀ  معتقدبرخی  ،مقابلدرو  شودتکلیف می

کنند می عنوانو  بودهتمرکزی و خود 4نظارت آشکار
که فشار باعث افزایش خودآگاهی در اجرای صحیح 

منجر به تمرکز توجه بر اجرای  ،حرکت شده و لذا
که به حالت خودکار درآمده است. د گردمهارتی می

پژوهشگرانی که رویکرد خودتمرکزی را تأیید 
برای توصیف چنین مکانیسمی از واژۀ  ،کنندمی
و برای  نمودهاستفاده  "6دانش آشکار 3بازپردازش"

های حرکتی و گیری این ویژگی در مهارتاندازه

                                                           
1. Interclass Correlation Coefficient 
2. Distracting Model 
3. Self-Focus 
4. Explicit Monitoring 
5. Reinvestment 
6. Explicit Knowledge 

های بازپردازش ویژۀ حرکت و مقیاس ،گیریتصمیم
هدف از در این ارتباط، اند. یجاد کردهتصمیم را ا

سنجی وانهای رحاضر بررسی ویژگی پژوهش
حرکت  های بازپردازش ویژۀ تصمیم و ویژۀمقیاس

های فارسی نسخه پس از تهیۀ ،منظوربود. بدین
های از شاخصمحتوا بررسی روایی  جهتها، مقیاس

استفاده شد. نتایج این  آر .وی .سیو  آی .وی .سی
برای هر دو مقیاس نشان را ها روایی مناسبی آزمون
 سازۀررسی روایی ب منظورهب همچنین، .دادند

 ییدیهای مذکور از روش تحلیل عاملی تأمقیاس
عاملی با ساختار دو که شد بهره گرفته

 های پردازش حرکتی هوشیار و خودآگاهیمقیاسخرده
حرکت و  برای مقیاس بازپردازش ویژۀ را حرکتی

کری های بازپردازش تصمیم و نوشخوار فاسمقیخرده
. نمودیید را برای مقیاس بازپردازش ویژۀ تصمیم تأ

ها در گویه تمامیاین تحلیل نشان داد که  ،همچنین
هر دو مقیاس قادر به پیشگویی عامل مربوط به خود 

پردازش در مقیاس بازذکر است که شایان د.باشنمی
گین مربعات ریشۀ میان=13/1مقادیر  تصمیم ویژۀ

ریشۀ میانگین مربعات =16/1، خطای تخمین
شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر =21/1، ماندهباقی
، شاخص برازندگی تطبیقی=24/1، بونت

دو نسبت خی= 26/9و  ی برازشیشاخص نیکو=24/1
 حرکت و برای مقیاس بازپردازش ویژۀبه درجۀ آزادی 

، ای تخمینریشۀ میانگین مربعات خط=13/1 مقادیر
، ماندهریشۀ میانگین مربعات باقی=13/1
، شاخص برازندگی غیرهنجار بنتلر بونت=23/1
شاخص =23/1، شاخص برازندگی تطبیقی=21/1

 دو به درجۀ آزادینسبت خی= 12/9و  ی برازشینیکو
نظر برای دست آمد که با توجه به نقاط برش موردبه
( 99، ص. 3222 ،بنتلرو هو )ها یک از شاخصهر

یید تأنشان از برازندگی خوب هر دو مدل دارد. 
یژۀ ازپردازش وهای بعاملی مقیاسدوهای مدل

 مطالعاتبا  پژوهشتصمیم در این  حرکت و ویژۀ
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 ( و9133) لابرد و همکاران(، 9131کینراد و همکاران )
کینراد و بود. راستا هم( 9134لابرد و همکاران )

یجاد مقیاس بازپردازش پس از ا( 9131همکاران )
ییدی میم و پس از آزمون تحلیل عاملی تأتص ویژۀ
و  عاملی، سهعاملی، دوعاملیمدل تک چهار
یید عاملی را تأدوتنها مدل  ،این مقیاسعاملی چهار

ی یجز شاخص نیکوبه گزارش کردند کهها آن. نمودند
شاخص برازندگی ها )سایر شاخص ،(<21/1) برازش
ماندۀ ریشۀ میانگین مربعات باقیشاخص ، تطبیقی

شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای ، شدهاستاندارد
ش مدل ( براز3شاخص برازندگی آکائیکهو  تخمین

لابرد و همکاران . دهندعاملی را خوب نشان میدو
سازی میخود به بو پژوهشدر بخش اول نیز ( 9133)

تصمیم به  های بازپردازش ویژۀ حرکت و ویژۀمقیاس
برای ابتدا نتوانستند در هاآن. پرداختندزبان آلمانی 

 را برازش مناسبی ،بازپردازش ویژۀ حرکتمقیاس 
در این پژوهش عاملی فراهم آوردند. دو برای مدل

 هاگویه تمامیبرای  شدهبارهای عاملی استاندارد
( 33/1) تا( 44/1) بین( 13/1) هفتاستثنای آیتم به
از عامل  هفتپس از حذف آیتم  ومد دست آبه

برازش مناسبی از مدل  ،پردازش حرکتی هوشیار
گزارش  بازپردازش ویژۀ حرکتعاملی مقیاس دو

شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای =13/1) دگردی
شاخص ریشۀ میانگین مربعات =16/1، تخمین

شاخص برازندگی تاکر =23/1، شدهماندۀ استانداردباقی
 ،همچنین. (شاخص برازندگی تطبیقی=26/1 و لوئیس

 بازپردازش ویژۀ تصمیمبرای مقیاس  پژوهشگراناین 
رهای عاملی اب ،ییدیپس از انجام تحلیل عاملی تأ

( 11/1) تا( 46/1میان ) ایرا در دامنه یاستاندارد
در سایر  ،دوخی جز شاخصگزارش کردند و به

ریشۀ میانگین مربعات شاخص =13/1ها )شاخص
شاخص ریشۀ میانگین مربعات =16/1، خمینخطای ت

                                                           
1. Akaike Information Criterion 

شاخص برازندگی تاکر =23/1، شدهماندۀ استانداردباقی
( برازش شاخص برازندگی تطبیقی=23/1 و لوئیس

ها اظهار کردند که آندست آوردند. مناسبی را به
نمونه حساس است.  به اندازۀ دوخیشاخص 

لیل ( برای تح9134ن )لابرد و همکارابراین، علاوه
بازپردازش های فرانسوی مقیاس ۀییدی نسخعاملی تأ

های تعیین برازش مدل و ویژۀ تصمیم و حرکت
. نمودنداستفاده  مذکور هایها از شاخصعاملی آندو

مقیاس  ها تحلیل عاملی تأییدی اولیۀپژوهش آندر 
شاخص برای ( 39/1، مقادیر )بازپردازش ویژۀ تصمیم

 ،شدهماندۀ استانداردریشۀ میانگین مربعات باقی
شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای برای ( 13/1)

 وشاخص برازندگی تطبیقی برای ( 12/1) ،تخمین
دست به شاخص برازندگی تاکر لوئیسرا برای ( 16/1)

آمده دستکه اعداد بهییجاآنازذکر است شایان. داد
 پس ازها آن ،نظر بودنداز نقاط برش مورد ترپایین
م اصلاحات پیشنهادی، برازش مناسبی را برای انجا
گزارش  بازپردازش ویژۀ تصمیمعاملی مقیاس دو مدل

شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای =13/1کردند )
شاخص ریشۀ میانگین مربعات =16/1، تخمین

شاخص برازندگی تاکر =23/1، شدهماندۀ استانداردباقی
ر د. (شاخص برازندگی تطبیقی=26/1 و لوئیس

بازپردازش هایی که در تحلیل عاملی مقیاس شاخص
شاخص  ،مشترک گزارش شده است ویژۀ تصمیم

اولیه  پژوهش بالاتر از نسخۀدر این  ی برازشینیکو
دست آمد؛ ( به3313، ص. 9131 ،)کینراد و همکاران

بسیار  پژوهشدر هر دو  برازندگی تطبیقیاما شاخص 
نگین مربعات شاخص ریشۀ میابود.  به یکدیگر نزدیک

تر از ( پایین13/1پژوهش )نیز در این خطای تخمین 
هر که رسد نظر میبهدست آمد. ( به12/1اولیه ) نسخۀ

قبولی را در تحلیل ساختار مقادیر قابل پژوهشدو 
دست تصمیم به یژۀوعاملی مقیاس بازپردازش دو

های آلمانی )لابرد نسخهاما در تحلیل عاملی  ؛نداهآورد
)لابرد و  ( و فرانسوی31، ص. 9133 ،رانو همکا
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برازندگی  شاخص ،(943، ص. 9134 ،همکاران
 ،بازپردازش ویژۀ تصمیم و حرکت هایمقیاس تطبیقی

و شاخص بود  از میزان آن در پژوهش حاضر بالاتر
تر از پایین ،ریشۀ میانگین مربعات خطای تخمین

 ذکربهلازم. دست آمدبهحاضر  پژوهشمیزان آن در 
را تری مذکور برازش مناسب هایپژوهشاست که 

 ند. اهگزارش کرد پژوهشنسبت به این 
بازپردازش ویژۀ های نتایج تحلیل عاملی مقیاس

ها روی بررسی بارگیری گویه نیزو  تصمیم و حرکت
ساختار  ،ضرحا پژوهش در های هر مقیاسعامل

پژوهش در این . نمودیید ها را تأعاملی مقیاسدو
 ۀبازپردازش ویژترین بار عاملی در مقیاس پایین

بازپردازش ویژۀ و در مقیاس  یک گویۀ از آن حرکت
در  و بالاترین بار عاملی شش بود گویۀ از آنتصمیم 
 31و  شش گویۀترتیب مربوط بههای مذکور بهمقیاس

جدول مربوط به بارهای عاملی نشان راستا، دراینبود. 
 تمامیاستاندارد، توجه به خطای  بادهد که می

ها گویه و همۀ باشنددار میر تحلیل معنابرآوردها از نظ
 گذاریبارهای خود در سطح بالایی نسبت به عامل

 پژوهشهای یافتهبا از نتایج این بخش  اند.شده
خصوص مقیاس ( در9131کینراد و همکاران )

اصلی  نسخۀ ،همچنینو بازپردازش ویژۀ تصمیم 
 ،)مسترز و همکارانویژۀ حرکت  بازپردازشمقیاس 

( و 9134لابرد و همکاران ) هایپژوهشو ( 9113
یید ساختار تأمورد در( 9133لابرد و همکاران )

 پژوهشبود. تنها در راستا هممقیاس عاملی هر دو دو
مقیاس هفت  ( بار عاملی گویۀ9133ران )الابرد و همک

این  ،ذان گزارش شد و لپایی ،بازپردازش ویژۀ حرکت
 نه ۀو نسخ نموده فمزبور را حذ گویۀ پژوهشگران

در این پزوهش نیز  .یید کردندآیتمی این مقیاس را تأ
در مقیاس بازپردازش ویژۀ حرکت  نهبار عاملی گویۀ 

بازپردازش ویژۀ  ششبار عاملی در گویۀ  ،و همچنین
اما  ؛های دیگر بودتر از بار عاملی گویهپایین ،تصمیم

 وها بالا بود ه ارزش تی در این گویهکجاآناز

شده برازش مناسبی را نشان های گزارششاخص
و  ها حذف نگردیدای در این مقیاسگویه ،دادند

های ای مقیاسگویه 31ای و گویه 31ساختار 
 .گردیدبازپردازش ویژۀ حرکت و تصمیم حفظ 

 آیتمی 31های سانی درونی مقیاسهمنتایج حاصل از 
اده از ضریب آلفای فبا استزش ویژۀ حرکت بازپردا

 معادل برای عامل پردازش حرکتی هوشیارکرونباخ 
( 31/1معادل ) و برای عامل خودآگاهی حرکتی( 1/1)

و بوده بالاتر ( 3/1) قبولاز مقدار قابلکه  دست آمدبه
های این بودن همسانی درونی عاملقبولنشان از قابل

 مده در این بخش باآدستنتایج به. داردمقیاس 
لابرد و همکاران  ،(9113مسترز و همکاران ) هاییافته

( و و ب الف 9131) 3و همکاران فلپ(، کلام9133)
. این باشدمیهمسو ( 9131)الهوترا و همکاران م

را برای ( 31/1) تا( 63/1) بی بینضرای پژوهشگران
برای ( را 31/1) تا( 33/1) عامل خودآگاهی حرکتی و

مقیاس گزارش دازش حرکتی هوشیار در این عامل پر
بازپردازش ویژۀ مورد مقیاس در، براینعلاوهکردند. 
برای  پژوهشضرایب آلفای کرونباخ در این  ،تصمیم

ترتیب عوامل بازپردازش تصمیم و نوشخوار فکری به
ذکر است شایاندست آمد. به( 1/1) و( 32/1برابر با )

امل بازپردازش ضرایب آلفای کرونباخ برای عکه 
کینراد و  پژوهشتصمیم و نوشخوار فکری در 

، در (23/1) و( 12/1) ترتیب( به9131همکاران )
(، 14/1) و( 19/1) (9133ران )اپژوهش لابرد و همک

( 14/1) و( 36/1) (9134ر پژوهش لابرد و همکاران )د
 و( 1/1) (9133کینراد و همکاران ) پژوهشو در 

 ،شودمشاهده میطور که گزارش شد. همان( 13/1)
 پژوهشپیشین بالاتر از  هایپژوهشاین ضرایب در 

های انگلیسی، نسخه که رسدنظر میو به هحاضر بود
 بالاتریانی درونی ند همساهتوانستآلمانی و فرانسوی 

وجود  لاحتمااین  ند.دست آوررا برای این مقیاس به

                                                           
1. Klämpfl, Lobinger & Raab 
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الات این سؤ ،زبانهای فارسیآزمودنیکه دارد 
را بازپردازش ویژۀ تصمیم مقیاس  ویژهبه هامقیاس

 تر درک کرده باشند. ای متفاوتگونهبه
های مقیاسنتایج پایایی زمانی خردهبراین، علاوه

ریب حرکت و تصمیم با استفاده از ض ۀبازپردازش ویژ
)با توجه قبولی مقادیر قابل ،ایطبقهبستگی درونهم

را  (13، ص. 9113و همکاران،  3تروی) (3/1) به معیار
های مذکور را تکرارپذیری مقیاسنشان داد و قابلیت 

مقیاس پردازش در خرده پژوهشنتایج این . نمودیید تأ
و  9کلاینن هایشپژوهحرکتی هوشیار با نتایج 

( و مسترز 9133لابرد و همکاران )(، 9139همکاران )
در . همچنین، ( همسو بود9113و همکاران )

کلاینن و  پژوهشمقیاس خودآگاهی حرکتی با خرده
لابرد و  پژوهشبا  اما خوان بود؛( هم9139همکاران )

( 9113( و مسترز و همکاران )9133همکاران )
( ضرایبی 9113مسترز و همکاران ). مغایرت داشت

 را برای پایایی زمانی نسخۀ( 36/1) ات( 63/1) بین
 .گزارش کردندبازپردازش ویژۀ حرکت اصلی مقیاس 

از طریق آزمون نیز ( 9139و همکاران )کلاینن 
مقیاس پردازش ای برای خردهطبقهبستگی درونهم

ترتیب مقادیر ار و خودآگاهی حرکتی بهحرکتی هوشی
لابرد و  اما ؛دست آوردندرا به( 31/1) و( 13/1)

مقیاس پردازش حرکتی ده( برای خر9133همکاران )
در مقیاس  و نمودندرا گزارش ( 31/1) هوشیار مقدار

 از تررا که پایین( 63/1) مقدار ،هی حرکتیخودآگا
کلاینن و براین، علاوه. دست آوردندبه ،بود(3/1) معیار

( در نسخۀ آلمانی مقیاس بازپردازش 9139همکاران )
خیر(  ای )بله/گزینههای دوحرکت از پاسخ ویژۀ

علت تفاوت مقادیر شاید  نمودند کهاستفاده 
ۀ شیو ،آمده در این پژوهش با پژوهش مذکوردستبه

دازش های مقیاس بازپرای به گویهگزینهدودهی پاسخ
 . اشدحرکت ب ویژۀ

                                                           
1. Terwee 
2. Kleynen 

توان چنین های این پژوهش میاز یافته ،مجموعدر
نسبت  ،گیری کرد که شاخص روایی محتوانتیجه

ییدی، ضرایب آلفای روایی محتوا، تحلیل عاملی تأ
روایی،  ،ایطبقهبستگی درونهم کرونباخ و ضرایب

 ۀازپردازش ویژهای بسانی درونی و پایایی مقیاسهم
عاملی دوو از ساختار نموده یید تصمیم را تأ حرکت و

 کنند. های فوق حمایت میمقیاس
تنها  پژوهشدر این ذکر این نکته ضرورت دارد که 

مورد بررسی ها این مقیاسسنجی های روانویژگی
های دیگری نظیر روایی شیوه که؛ درحالیقرار گرفت

گری های معتبر دیاده از سنجهگرا و واگرا و استفهم
این  زمانآوردن روایی همدستبرای بهتواند می

 ؛کار گرفته شودآتی به هایپژوهشدر  هامقیاس
( از 9134لابرد و همکاران ) ،مثالعنوانبه

و  "ملی و شهودیر تأاولویت تفک"های نامهپرسش
 برای "گیری ملبورنتصمیم" ۀمناپرسش ،همچنین

 پژوهشدر . دنمودنزمان استفاده آزمون روایی هم
( به بررسی ارتباط 9133لابرد و همکاران ) ،دیگری

گرایی، خودآگاهی و بین امتیازات بازپردازش و کمال
های نوشخوار فکری پرداختند. استفاده از پروتکل

مانند با استفاده از تکالیف آزمایشگاهی )رفتاری 
، 9133)لابرد و همکاران،  تکلیف جستجوی بصری

)کینراد و  سازی بسکتبالهتکلیف شبی ،(14ص. 
)کلامپفل و  تکلیف گلف ،(33، ص. 9133همکاران، 

 مطالعاتیا و  (3931، ص. الف 9131، همکاران
جکسون و ) میدانی مانند مسابقات نتبال و هاکی

ها و بررسی ارتباط آن ((119، ص. 9131، همکاران
 ،با میزان بازپردازش ورزشکاران در شرایط پرفشار

 بینشتواند دیگری است که می پژوهشی ۀحیط
های تری از ارتباط این تمایل با اجرا و ویژگیروشن
 .آوردفراهم  را گیریاختی مانند تصمیمشنروان

 طول در که شخصیتی ویژگی یک عنوانبه بازپردازش
 پولمان مسترز،) است شده معرفی باشد،می ثابت زمان

 هایمقیاس طراحی .(636، ص. 3221 هاماند، و
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 کنترل به افراد تمایل گیریاندازه هدف با زپردازشبا
و  فشارتحت شناختی و حرکتی مهارت اجرای هوشیار
سنجی این های روانویژگی درموردهایی که پژوهش
لابرد و همکاران، ها صورت گرفته است )مقیاس
؛ 13، ص. 9133لابرد و همکاران، ؛ 949، ص. 9134

 از حمایت نوعی ،(33، ص. 9133کینراد و همکاران، 
 رویکرد مقابل،در. شودمی قلمداد خودتمرکزی رویکرد
 این بر فرض رویکرد این در. دارد قرار پرتیحواس
 هایجنبه رب توجه ،فشارتحتدر شرایط  که است
 ظرفیت بنابراین، باشد؛می متمرکز تکلیف با مرتبطغیر

 کم انجام درحال تکلیف پردازش برای کاری ۀحافظ
 و روایی آوردن دستبه ذکر است کهشایان .شودمی

 ۀنظری از حمایت در هامقیاس اینبرای  پایایی
 بر هامقیاس این ،دیگرسویاز. دارد قرار بازپردازش

 ساخته زمینهایندر ۀ موجوداولی هایمقیاس ۀپای
 خود در نیز را پرتیحواس از هاییجنبه واند شده

 که فکری نوشخوار عامل رسدمی نظربه. دندار مستتر
 منعکس را گیریتصمیم در گذشته اشتباهات مرور
 ارتباط در پرتیحواس ۀنظری با نوعیبه ،کندمی
 ،روایناز ؛(33، ص. 9133)کینراد و همکاران،  باشدمی

 و با فرضیپیش چنین با توانندمی آینده هایپژوهش
 حیطه دو هر در پژوهش به هامقیاس این از استفاده

 .زندبپردا
، (3229)مسترز، بازپردازش  فرضیۀ ارائۀاز پس 

 (،3221 و همکاران، های بازپردازش )مسترزمقیاس
( و 9113، و همکاران مسترزحرکت ) بازپردازش ویژۀ

( 9131، و همکاران کینرادبازپردازش ویژۀ تصمیم )
برای سنجش میزان تمایل فرد به انجام آن مطرح 

های ها در پژوهشیاس. روایی و پایایی این مقگردید
 دست آمده استبه های مختلفو به زبان متعدد

؛ کلامپفل و 143، ص. 9131)جکسون و همکاران، 
؛ لابرد و همکاران، 3911، ص. الف 9131همکاران، 

 ؛33، ص. 9133؛ کینراد و همکاران، 943، ص. 9134
 .( 13، ص. 9133لابرد و همکاران، 

بازپردازش ویژۀ  هایدر این پژوهش ابتدا مقیاس
م به زبان فارسی برگردانده شد و حرکت و تصمی

. دست آمدها بهروایی و پایایی این مقیاس ،سپس
بتوان از نسخۀ فارسی این  که رسدنظر میبه

ها برای بررسی میزان تمایل افراد به مقیاس
بازپردازش حین اجرای مهارت حرکتی و یا حین ایجاد 

از  توان، می. همچنیندنمواستفاده نیز یک تصمیم 
های پرفشار که احتمال اختلال در موقعیت این ابزار

اجرا وجود خواهد داشت برای ارزیابی علل بروز 
های گیریتر از حد انتظار و یا تصمیماجرایی پایین

هایی . استفاده از چنین مقیاسبهره بردنامناسب 
سازد آشنایی بیشتری با تمایلات مربیان را قادر می

تحلیل وشناختی ورزشکاران خود در تجزیهروان
 ،و لذا حاصل کنندها گیریحرکات و شیوۀ تصمیم

های مناسب اجرای برای ایجاد زمینهرا کارهایی راه
ویژه مسابقه که معمولاً مطلوب در شرایط تمرین و به

 کار گیرند.به ،شرایط پرفشاری است
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 حرکتة مقیاس بازپردازش ویژ
 "کاملاً موافقم"هایی از پاسخ ،تحرکات شما حین مسابقه هستند. در زیر هر عبار ۀجملات زیر تعدادی عبارت دربار

تنها بیانگر  پاسخ شما به هر عبارت و . هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارددرج شده است "کاملاً مخالفم"تا 
 باشد.احساس شما می ۀکنندبهترین توصیف

 (،حتی شکستی کوچک)شوند هایی را که حرکاتم موجب شکست من میزمان .6

 کنم.فراموش می ندرتبه

 املاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقمک

 کنم علت شکست حرکاتم را کشف کنم.همیشه تلاش می .0

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 .کنممورد حرکاتم زیاد فکر میاغلب در .9

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 کنم.ها فکر آن ةکنم هنگام اجرای حرکاتم دربارهمیشه تلاش می .2

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 شوم توجه دارم.چطور دیده  ،گام اجرای حرکتکه هنهمیشه به این .1

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 هستم. حال تماشای حرکات خودکنم دراوقات احساس می گاهی .1

 کاملاً موافقم   کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم

 .کند آگاهی دارمای که ذهن و بدن من کار میشیوه ةهنگام اجرای یک حرکت دربار .3

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 استایل حرکتم نگرانم. ةدربار .1

 موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقمکاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی 

 کنم.حرکاتم را بررسی می ،اگر تصویرم را در یک آینه ببینم .3

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 .کنندمورد من فکر میکنم نگران این هستم که افراد چطور درکه حرکت میهنگامی .62

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   کمی مخالفم   کمی موافقم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 تصمیم ةمقیاس بازپردازش ویژ
کاملاً "از  یهایپاسخ ،تصمیمات شما حین مسابقه هستند. در زیر هر عبارت ۀجملات زیر تعدادی عبارت دربار

پاسخ شما به هر عبارت تنها  و هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. درج شده است "کاملاً موافقم"تا  "مخالفم
 باشد.احساس شما میۀ کنندبیانگر بهترین توصیف

 گیرم.چطور تصمیم می که بفهمم کنمهمیشه تلاش می -6

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم
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 نگرانم. خود گیریخصوص سبک تصمیمدر -0

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 کنم.ام را تا مدتی طولانی پس از آن یادآوری میتصمیمات ضعیفی که گرفته -9

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 کنم.هایم را بررسی میگیریطور مداوم علت تصمیمبه -2

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 ام فکر کنم.مورد تصمیمات ضعیفی که گرفتهدر تنهاشوم تحریک می  -1

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 نظارت دارم. گیری خودم بر فرایند تصمیمکنبرخی اوقات احساس می -1

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

ام کردن به تصمیمات ضعیفی که گرفتهحال فکربارها و بارها درکه شوم اغلب متوجه می -9

 هستم.

 قم   کاملاً موافقمکاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً مواف

 کنم.توانستم بگیرم فکر میها پس از یک رویداد درمورد تصمیمات درستی که میتا مدت -1

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 آگاهم. ،دهماز تغییرات در میزان تفکراتی که برای تصمیماتم اختصاص می -3

 نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقمکاملاً مخالفم   

 کند آگاهم.گیری چطور کار میکه ذهنم هنگام تصمیماز این -62

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

 چکترین موارد.کوکنم؛ حتی در ام را فراموش میندرت دفعاتی که تصمیمات بدی گرفتهبه -66

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم

ها مجدداً آن تمامیکنم احساس می ،کنمکه تصمیمات ضعیف قبلی را یادآوری میهنگامی -60

 افتند.اتفاق می

 قمکاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً مواف

 کنند.  مورد تصمیمات من فکر مینگران این هستم که دیگران چطور در -69

 کاملاً مخالفم   نسبتاً مخالفم   نظری ندارم   نسبتاً موافقم   کاملاً موافقم
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine the validity and reliability of Persian version of 
decision and movement specific reinvestment scales. The original form of decision 
specific reinvestment scale comprises 13 items and 2 subscales including: decision 
rumination and decision reinvestment and movement specific reinvestment scale 
comprises 10 items and 2 subscales including movement self-consciousness and 
conscious motor processing. 239 questionnaires completed by 18-35 years-old athletes. 
Construct validity were used to estimate models. Confirmatory factor analysis used for 
validation of structure of scales, Cronbach's alpha coefficient used for internal 
consistency and intra-class correlation coefficient under test-retest method used to study 
temporal reliability of scales. The result showed that Persian version of the scales 
provided support for the two-factor model of both scales, thus validity and reliability 
confirmed. In conclusion, Persian version of the decision and movement specific 
reinvestment scales recommended to measure athlete's propensity to reinvestment in 
competitive conditions. 
 

Keywords: Decision-Specific Reinvestment, Movement-Specific Reinvestment, 

Construct Validity, Internal Consistency, Athlete  
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