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  دهیچک

ـ هدف از این پژوهش، برر ورزشــکاران  ۀ) در جامعTOPS( ی روایی و پایایی آزمون راهبردهاي عملکرديس

ــالبزرگ ــ)، آزمونی روانTOPS( آزمون راهبردهاي عملکرديایرانی بود.  س ــا نجی توانمنديس ت که س

ــناترین عوامـل روان مهم ــکاران مورد ارزیابی قرار میقابختی درگیر در رش دهد. این ت و تمرین را در ورزش

هاي نامهشسبا توجه به وجود مشکالتی در پر 1999ال سو همکارانش در  سط توماسبار توبراي اولینآزمون 

ــناختی مرروان ــش ــوم در آن زمان و احس ــنیاز به آزمونی توانمندتر طراحی  ساس د. آزمون راهبردهاي ش

جی نسیابی و پایاییان مختلف و در نقاط مختلف جهان مورد بازبینی، روایییالس) در طول TOPS( عملکردي

ورزشــکاران ایرانی،  ۀد. از جامعشــتفاده ســآزمون ا ۀخســقرار گرفت که براي این پژوهش از جدیدترین ن

ـ (با میانگین  نفر نمونه259 ـ  32/25 نی:س و آزمون مزبور را تکمیل  شدند تصادفی انتخابصـورت  بهال) س

شهر ایران بودند  10طح عملکردي و رقابتی مختلف و از س7، در سالبزرگدند. این ورزشکاران زن و مرد کر

ــت 19که در  ــی فعالیت می ۀرش  هاي این آزمون از روش تحلیل عاملیگویه براي برآورد رواییکردند. ورزش

ــاز روش آلفاي کرونباخ ا ،هاو براي برآورد پایایی گویه ییديأت ــد. س هاي تحلیل عاملی نتایج مدلتفاده ش

ـ ییدي، برازش قابل قبولی براي أت ت سدطح عوامل آزمون بهسها و در طح گویهسدر  TOPSاختار مکنون س

 73/0گویه،  31عامل و  8با پایایی تمرین  .یید قرار گرفتأگویه مورد ت 66عامل و  17و آزمون مذکور با  داد

 .تسب آزمون اسکه نشان از پایایی منا حاصل شد 74/0گویه،  35عامل و  9و پایایی رقابت با  ت آمدسدهب

ورزشــکاران ۀ درجامع شــناختیهاي روانترین مهارتمهم شـناختی براي ارزیابی این آزمون روان ،بنابراین

  .تساتفاده سایرانی قابل ا سالبزرگ

  

  یرانیا سالبزرگ ورزشکاران ،)TOPS( روایی، پایایی، آزمون راهبردهاي عملکردي :يدیکلواژگان 
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  مقدمه

 هايمهارت بسو ک مانیسمین نیازهاي جر تأتند که عالوه بسه ورزشکاران قشر شاخصی از اجتماع

. ندتسهروانی نیز  هايجنبهمانی، نیازمند توجه به سدر قالب تمرینات ج شانتخصصی ۀمورد نیاز رشت

و در واقع ) 1( اندرا نشان دادههاي روانی در عملکرد ورزشکاران مهارتاهمیت هاي متعددي پژوهش

هاي مختلف تعیین وضعیت روانی فرد را در موقعیت ،ان در تعامل با یکدیگرسهاي روانی انمهارت

تا بتواند وضعیت روانی خود را کند هاي روانی به فرد کمک مییادگیري کنترل این مهارت کند.می

طور کلی موجب کنترل روانی بهدر واقع . )2،3( لط باشدسکنترل نموده و در شرایط مختلف بر خود م

تقیم قابل سطور مههاي روانی باز آنجا که جنبه. )4( شودهاي ورزشی میطح اجراي فعالیتسبهبود 

یک راه  ،تاس. در این را)5( تسها مورد نیاز اتند، ابزارهایی جهت ارزیابی این ویژگیسمشاهده نی

تفاده ساما ا ،)6(  تسشناختی اهاي رواننامهشستفاده از پرسهاي ذهنی ورزشکاران، اارزیابی مهارت

و  1وضوح رواییبه اگر. )7،8( تسته اسنجی آنان وابسهاي رواناً به ویژگیساساز چنین ابزارهایی، ا

ایی، هکارگیري اطالعات حاصل از این چنین ارزیابیباشد، پذیرفتن و بهیدهسابزار به اثبات نر 2پایایی

اخت سی ورزشی، به سشنامرتبط با روان هاياز پژوهش قابل توجهی بخش. )9( دار خواهد بودلهأسم

ختی ذهنی سرس ۀنامشسروایی و پایایی پر مثالً ؛انداین ابزارها اختصاص یافته ییایروایی و پای سو برر

 ورزشدر خودگفتاري  ۀنامشسپرو ) 11( ارزیابی مهارت هاي ذهنی اتاواۀ نامشس، پر)10( ورزش در

)12(.  

 3شناختی، آزمون راهبردهاي عملکردينجش راهبردهاي روانس ۀیار مهم در زمینسیکی از ابزارهاي ب

)TOPS (آزمون راهبردهاي عملکرديتسا . )TOPSها و مهارتاي از تردهسگ ۀ) براي ارزیابی دامن

ط ورزشکاران در حین رقابت و تمرین، طراحی سراهبردي آنها تو ةتفادسشناختی و اهاي روانتکنیک

د، بر شطراحی  1999ال سدر  4، مورفی و هارديسط توماسبار تواین آزمون که اولین). 1( تساشده

 پژوهشگران). 13( تساشناختی بنا شده که براي عملکرد ورزشی موفق حیاتی فرآیندهاي روان ۀپای

نجی منتخب به قصد ارزیابی سعنوان ابزار روانتفاده از آزمون راهبردهاي عملکردي را بهسمتعددي ا

  .)2،14،15( انددهکرشناختی توصیه هاي روانمهارت

 نجی قرار گرفتهسیابی و پایایی) در مراحل مختلف مورد رواییTOPS( آزمون راهبردهاي عملکردي

در طی اولین پژوهش در این زمینه، د. شویر تکاملی این آزمون اشاره میسدر ادامه به اختصار به ت. سا

شناختی ها و راهبردهاي روانگیري مهارتنج، به قصد اندازهسیابی این آزمون خودروایی ۀهاي اولیگام

                                                        
1. Validity 
2. Reliability 
3. The test of performance strategies 
4. Thomas, Murphy & Hardy 
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گویه بود که  68اراي ورزشکاران در رقابت و تمرین انجام پذیرفت. این آزمون اولیه، د ةتفادسمورد ا

رقابتی شامل  سزیرمقیا 8 ،داد. در این آزموننجش قرار میسرا مورد سآن یک زیرمقیا ۀگوی 4هر 

(تمرین به قصد حفظ آرامش به هنگام  2ازيس(گزینش اهداف خاص فردي)، آرام 1گزینیهدف

(تصورکردن  4ازيسطوح مطلوبی از انگیختگی)، تصویرس(حفظ  3ازيسقرارگیري تحت فشار)، فعال

ات به ساس(کنترل اح 6اتساس(گفتگوي درونی مثبت)، کنترل اح 5گفتاريعملکرد ورزشی)، خود

(انجام عمل با تالش  8ت) و خودکاريس(فکرکردن به شک 7هنگام قرارگیري تحت فشار)، تفکر منفی

 ،رقابتی مشابه بودندهاي ستمرینی نیز با زیرمقیا سزیرمقیا 8طور خودکار) بود و اندك، به ۀهوشیاران

طور مؤثر) جایگزین به ،(متمرکزکردن توجه 9به جز در مورد تفکر منفی که در تمرین با کنترل توجه

رده از تساي گیار توانمند، از مجموعهسنیاز به ابزاري ب ساسبا توجه به اح ،این آزمونۀ . براي تهیدش

  ).13،16( شدتفاده سمتعددي ا هايپژوهشها و نامهشسپر

، گواه بیشتري از روایی 10 ط گولد، دیفین باچ و موفیتستو 2002ال سگرفته در در پژوهش انجام

این پژوهش آزمون  .) فراهم آمدTOPS( هاي آزمون راهبردهاي عملکرديسازه و پایایی زیرمقیاس

 شناختیهاي روانی شاخصستفاده شده براي بررسهاي اآزمون ۀراهبردهاي عملکردي را در مجموع

  ).14( قهرمانان المپیک قرار داد

ی روایی آزمون راهبردهاي عملکردي سبه برری پژوهشدر )، 2004( 11سیگکرجرالن، هاروود، تري و 

طالعه، طور کلی نتایج این مبهپرداختند. عاملی تأییدي  تحلیلتفاده از سدر بین ورزشکاران نوجوان با ا

نجی را در میان ورزشکاران سهاي روانویژگی) TOPS( نشان داد که آزمون راهبردهاي عملکردي

  ).3( دهدنجش قرار میسنوجوان مورد 

 12سراکیدووئ، کونتو و تسگوادامانی،سبراي ورزشکاران معلول ج TOPSیونانی  ۀخسقصد ایجاد نبه 

نتایج این پژوهش بر این امر داللت  .انجام دادند قصد برآورد روایی و پایایی آنا ب پژوهشی) 2006(

                                                        
1. Goal setting 
2. Relaxation 
3. Activation 
4. Imagery 
5. Self talk 
6. Emotional control 
7. Negative thinking 
8. Automaticity 
9. Attentional control 
10. Gould, Dieffenbach& Moffett 
11. Lane, Harwood, Terry &Karageorghis. 
12. Goudas, Kontou&Theodorakis 
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هاي تواند براي ارزیابی مهارت) میTOPSیونانی آزمون راهبردهاي عملکردي ( ۀخسدارد که ن

  ).  7( تفاده قرار گیردسمانی مورد اسشناختی ورزشکاران داراي ناتوانی جروان

انجام پذیرفت. هدف از این  2009ال سدر  1و مورفی سط هاردي، رابرت، توماسنهایتاً پژوهشی تو

دقیق  ۀکردن این ابزار بود. در طی این مطالعنقصاختاري ابزار و بیسشتر جامعیت بیی سبرر ،پژوهش

کنترل توجه به عوامل شدن یک عامل تحت عنوان  با اضافه TOPSجدید آزمون  ۀخسترده، نسو گ

  ). 9( شدهاي آینده فراهم براي انجام پژوهشرقابتی، 

 شناختی در کنار تمرینات تکنیکی و آمادگیهاي روانمهارتکارگیري هبیار باالي سباهمیت  با توجه به

ثیر این مهم در موفقیت ورزشکاران وضوح میزان تأبه و نقش آن در موفقیت ورزشکاران، مانیسج

از ورزشکاران ایرانی باشد ستواند چاره). توجه به این امر می4( تسمل اأطح جهان قابل تسموفق در 

اند. هن خود را پیدا نکردی به جایگاه در شأتیابسمانی توان دسطوالنی ج رغم تالش و تمریناتکه علی

ان ورزشی در کشورهاي پیشرفته در امر ورزش، با علم به این مهم که در طی سشنادر واقع روان

) تا با 13( اندکار گرفتههب بسهایی منانامهشسیاري در جهت طراحی پرسالیان طویل تالش بس

). این 3( ایی نقاط ضعف و قوت ایشان بپردازندسشناختی ورزشکاران به شناروان ارزیابی مهارت هاي

ب سکارگیري ابزارهاي مناهها و بان ورزشی در کنار تیمسشناکارگیري روانهموضوع اهمیت تربیت و ب

ی تطوح عملکردي و رقابساند. با توجه به تنوع سربراي برآورد وضعیت روانی ورزشکاران را در ایران می

یار حائز اهمیت سب بسنجی مناسهاي مختلف ورزشی وجود ابزار روانورزشکاران و همچنین رشته

ی آزمون ازي آزمونی توانمند برآمدند.سدر پی بومی پژوهشگراندر پژوهش حاضر  ،تاسدر این را. تسا

ا توجه ب داشته باشد. ی ورزشیسشناروانۀ در ایران در زمینهاي موجود نامهشسکه قابلیتی فراتر از پر

آن و  نجیسیابی و پایاییتاي رواییسرا مختلف در هايپژوهشو انجام  TOPSقوي ۀ به پیشین

 نتیجه گرفت توان، میهایاري از پژوهشسدر ب یپژوهشعنوان ابزار تفاده از این آزمون بهسهمچنین ا

. تسشناختی را داراهاي روانمهارت ترینعنوان ابزاري معتبر براي برآورد مهمتفاده بهسکه قابلیت ا

ن آ یاري که براي تنظیم و برآوردسوشش آن و دقت بتحت پ ةترسدر واقع این ابزار با توجه به گ

 هايباشد و به ارزیابی ایشان در رده اند ابزاري قوي براي ورزشکاران ایرانیتومی ،)13( عمل آمدهبه

 ۀروایی و پایایی این آزمون در جامعی سارتباط با برری در پژوهشمختلف کمک کند و از آنجا که 

  د پژوهشی در این مورد صورت پذیرد.سر، ضروري به نظر میتساتاکنون انجام نشده ایرانی

  

  

                                                        
1. Hardy, Roberts, Thomas &Morfi. 
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  پژوهشروش 

نفر از  259تعداد د که بوایرانی  سالبزرگورزشکاران زن و مرد  ۀهمشامل  پژوهشآماري این ۀ جامع

  عنوان نمونه آزمون را تکمیل نمودند. بهروش تصادفی) ایشان (به

 رقابتی سزیرمقیا 9داراي  ت کهساي اگویه 68اي نامهشسپر، TOPS)(آزمون راهبردهاي عملکردي 

  .تسا گویه 4داراي  سو هر زیرمقیا بودهتمرینی  سزیرمقیا 8و 

 )،37،38،45،48( اتساس، کنترل اح)15،20،22،33( خودگفتاري :هاي هرعاملو گویه رقابت عامل9

 ازيسفعال)، 12،21،31،35( ازيستصویر )،6،16،17،26( گزینیهدف، )40،56،60،62( خودکاري

 تفکر منفی )،49،51،64،67( کنترل توجه )،41،54،57،61( ازيس، آرام)44،53،58،63(

)7،9،19،32.(  

، )14،36،50،65( اتساس، کنترل اح)2،11،27،29(هاي هرعامل: خودگفتاري عامل تمرین و گویه 8 

، )3،8،24،39( ازيس، تصویر)1،23،30،34( گزینیهدف، )18،43،47،59()59،18،43،47( خودکاري

  ).4،13،25،28( ، کنترل توجه)5،10،46،66( ازيس، آرام)42،52،55،68( ازيسفعال

، 3اوقات: ، گاهی 4، اغلب اوقات: 5(همیشه:  امتیازي لیکرت بود 5 سمقیا ساسبراآزمون، دهی مرهن 

 4،7،9،14،28،32،34،37،38،45،47،48،49،50( گویه 18ها، از میان گویه .)1، هرگز: 2ندرت: به

  .شد سامتیازدهی معکو پایاییبۀ سبراي محا )52،58،65،68،

ط چند سایرانی، در ابتدا متن اصلی آزمون تو ۀتفاده در جامعسازي آزمون براي استاي آمادهسدر را

ر نظو صاحب سشناآزمون ترجمه شده، به چند روان سپسی برگردانده شد. سفارمتخصص زبان به 

. دشوی سشناختی نیز بررجمالت، از لحاظ روان ۀاین زمینه نیز داده شد تا عالوه بر روانی ترجم در

ز ا سط گروه متخصص دیگري به زبان اصلی خود بازگردانده شد. پسشده تو آزمون ترجمه ،در ادامه

مقدماتی قرار گرفت ۀ شده، آزمون موردنظر جهت ارزیابی اولیه، مورد مطالعآزمون ترجمه یید صحتأت

  د.شایرانی آماده ۀ آزمون براي اجرا در جامع ،هاي الزمیساز برر سپ و نهایتاً

را  رپژوهشگشگر در این پژوهش سعنوان پران ارشد تربیت بدنی بهسان و کارشناستن از کارشنا 8

لی ، طبق قرار قبپژوهشگرط ساجراي کار تو ةاز توجیه کامل شیو سشگران پسیاري نمودند. این پر

اجراي آن را براي ایشان  ةنفري ورزشکاران حاضر شده و هدف پژوهش و شیو 10-5هاي در میان گروه

 ۀمطالعآزمون راهبردهاي عملکردي در میان ایشان توزیع گردید و تأکید به  سپستوضیح دادند. 

ی سترسها شد. در مواردي که دگویه ۀتوضیحات ابتدایی آزمون و در ادامه، صرف دقت به هنگام مطالع

  خ دادند. سشگر به آزمون پاسصورت گروهی ممکن نبود، ورزشکاران در حضور پربه
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 تفادهست. با استنباطی اسهاي آمار توصیفی  و اتفاده در این پژوهش، روشسهاي آماري مورد اروش

آزمون را  ،عنوان نمونهکه به ایرانی سالبزرگنفر ورزشکار  259 د که ازشاز آمار توصیفی مشخص 

این افراد داراي  درصد را مردان تشکیل دادند. 30/57درصد ایشان را زنان و  69/42 ،اندتکمیل کرده

 7این ورزشکاران در  ال بود.س 40تا  1فعالیت ایشان بین  ۀابقسال بودند و س 32/25نی سمیانگین 

طحی س(باالترین  طح رقابتیس 7طح اجرایی فرد در زمان تکمیل آزمون) و س( طح عملکردي مختلفس

شهر  10این افراد در  بود) قرار داشتند.رقابتی که ورزشکار تا زمان تکمیل آزمون، آن را تجربه کرده

م تکمیل آزمون در شرایط رقابت ورزشی فعالیت داشتند. ورزشکاران به هنگا ۀرشت 19ایران و در 

میل تمرینی اقدام به تک دور از شرایطکلی طور تمرینی و یا به ۀسچنین قبل از شروع جلنبودند و هم

  دند.آزمون کر

در رقابت  TOPSاختار عاملی آزمون سی ساین پژوهش براي بررتنباطی، در سهاي آمار امیان روشدر 

ک أییدي که هدف پژوهشگر تأیید ید. در تحلیل عاملی تشتفاده سییدي اأو تمرین از تحلیل عاملی ت

ار اختسشود و برازش اي بیان میطور آشکار فرضیهها بهشمار عامل ةدربار ت،ساختار عاملی ویژه اس

 ).17( شودی میسشده، بررگیريمتغیرهاي اندازه ساختار کوواریانسعاملی مورد نظر در فرضیه با 

دوم برآورد ۀ آزادي، ریشۀ بت خی دو به درجسخی دو، ن هايبر مبناي شاخص هامدلبرازندگی 

 )CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )NNFI( برازندگیة نشد رمو، شاخص ن)RMSEA( تقریب سواریان

و براي تجزیه  تفاده گردیدس، از روش آلفاي کرونباخ اTOPSراي برآورد پایایی آزمون د. بشوتعیین می

  تفاده شد.سا LISRELو SPSS افزارهايها از نرمو تحلیل داده

  

  نتایج

آزمون ة اختار ویژس) 5،7،9،12،18،19،20(ییدي أتفاده از تحلیل عاملی تسبا اپژوهش دراین 

  ی قرار دادیم.سایرانی مورد بررۀ را براي برآورد روایی آن در جامع TOPSة شداختهس

ت، رقاب عامل ۀی اولیسدر برر پردازیم.هاي آن میها و گویه س، زیرمقیارقابت عاملدر ابتدا به برآورد 

ها حذف گویهۀ ب باید از مجموعساختار عاملی نامناسدلیل ه) ب58گویه (گویه 1مشخص گردید که 

قرار گرفت که در  یسمانده مورد بررهاي باقیاین عامل با گویه از حذف این گویه، مجدداً سد. پشو

ها، برازش خوبی را با عامل مورد نظر نشان دادند. نتایج مربوط به این خروجی این مرحله تمام گویه

  ت.ساشدهارائه  2و  1شکلدر 
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  شدهتانداردستخمین ا گیري رقابت در حالتمدل اندازه -1شکل

  

باالتر  ،P<0.01معناداري آنها نیز درتند و عدد سه 3/0تاندارد باالي س، تمام ضرایب ا1شکلبا توجه به 

  دارند. شده اثرهاي ذکرها بر عاملتوان نتیجه گرفت که تمام گویهمی سپ ت.سا 96/1از 
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  گیري رقابتاعداد معناداري ضرایب مدل اندازه -2شکل
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باالتر  ،>P 0.01درتند و عدد  معناداري آنها نیز سه 3/0تاندارد باالي ستمام ضرایب ا ،2شکلمطابق با 

که از  اثر دارنددوم رقابت ۀ ها بر عامل مرتبتوان نتیجه گرفت که تمام عاملمی ست. پسا 96/1از 

  اند.، کمترین اثر را داشته33/0با  خودکاريبیشترین و عامل   -88/0با   کنترل توجهبین آنها عامل 

  

  )N=259ییدي عامل رقابت(أهاي برازندگی مدل تحلیل عاملی تشاخص -1جدول

  شدهمقدار گزارش  معیار  شاخص

  000/0،سطح معناداري 07/1365  -  خی دو

  47/2  1-3  نسبت خی دو به درجۀ آزادي

  RMSEA(  08/0<  076/0ریشۀ دوم برآورد واریانس تقریب(

  NNFI(  80/0>  91/0نشدة برازندگی (شاخص نورم

  CFI(  90/0>  92/0شاخص برازندگی تطبیقی (

  

همانگونه که در جدول گزارش  .کید دارندبر برازش خوب مدل تأ 1جدولهاي برازندگی در شاخص

، در قالب معیار قابل قبول خود ییدي عامل رقابتأتحلیل عاملی ت تمامی مقادیر برازش مدل ،شده

  ت.ساقرار گرفته

عامل ۀ ی اولیسبرر دری قرار دادیم. سهاي آن را مورد بررها و گویهسدر ادامه عامل تمرین، زیرمقیا

ها گویهۀ ب باید از مجموعساختار عاملی نامناسدلیل ه) ب47(گویه  گویهد که یک شتمرین، مشخص 

ی قرار گرفت سمانده مورد بررباقی يهااین عامل با گویه از حذف این گویه، مجدداً سد. پشوحذف 

ها برازش خوبی را با عامل مورد نظر نشان دادند. نتایج مربوط به این تمام گویه ،که در این مرحله

  ت.سادهشارائه  4و  3شکلخروجی در 
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  تاندارد شدهسگیري تمرین در حالت تخمین امدل اندازه -3شکل

  

معناداري آنها نیز  تند و عددسه 3/0تاندارد باالي سا، تمام ضرایب 3شکلبا توجه به نتایج حاصل در 

  .اثر دارندشده هاي ذکرها بر عاملتوان نتیجه گرفت که تمام گویهمی سپ ت.سا 96/1باالتر از 
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  گیري تمرین اعداد معناداري ضرایب مدل اندازه -4شکل

  

 96/1تند و عدد معناداري آنها نیز باالتر از سه 2/0تاندارد باالي ستمام ضرایب ا 5شکلبا توجه به 

که از بین آن  اثر دارنددوم رقابت ۀ ها بر عامل مرتبتوان نتیجه گرفت که تمام عاملمی سپ ت.سا

  اند.کمترین اثر را داشتهخودکاري بیشترین و عامل  92/0با  گزینیهدفعوامل، عامل 
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  )N=259( دوم عامل تمرینۀ هاي برازندگی مدل تحلیل عاملی مرتبشاخص -2جدول

  شدهگزارشمقدار   معیار  شاخص

  000/0، سطح معناداري 17/881  -  خی دو

  06/2  1-3  نسبت خی دو به درجۀ آزادي

  RMSEA(  08/0<  064/0ریشۀ دوم برآورد واریانس تقریب(

  NNFI(  80/0>  90/0نشده برازندگی(شاخص نورم

  CFI(  90/0>  90/0شاخص برازندگی تطبیقی(

  

کید أبر برازش خوب مدل تها شاخصۀ آمده، کلی 2جدولدر که هاي برازندگی شاخصبا توجه به 

  ت.سات آمده در معیار قابل قبول خود واقع شدهسدهو مقادیر ب دارند

که میزان ) 5،9،13،18،19،20( تساتفاده شدهسمنظور برآورد پایایی این آزمون از آلفاي کرونباخ ابه

  ت. سات آمدهسدبه 4و 3جدولبه ترتیب در  در رقابت و تمرین آلفاي هر متغیر و میزان آلفاي کل آزمون

  

  هاي رقابتسمقیازیر میزان ضریب آلفاي کرونباخ -3جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ هاتعداد گویه هاگویه هاسزیرمقیا

 69/0 4 26، 16،17، 6 گزینیهدف

  63/0  4  33، 22، 20، 15  خودگفتاري

 73/0 4 35،21، 31، 12 ازيستصویر

 67/0 3 63، 53، 44 ازيسفعال

 73/0 4 57، 61، 54، 41 ازيسآرام

 62/0 4 32، 7، 19، 9 تفکر منفی

 70/0 4 49، 51،64،67 کنترل توجه

 80/0 4 37، 38، 45،48 اتساسکنترل اح

  62/0  4  60، 62، 56، 40  خودکاري

  73/0  35 عامل9  هاي رقابتپایایی گویه
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  هاي تمرینسکرونباخ زیر مقیامیزان ضریب آلفاي  -4جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ هاتعداد گویه هاگویه هاسزیرمقیا

 63/0 4 27، 11، 29، 2 خودگفتاري 

 62/0 3 18،43،59 خودکاري 

 61/0 4 23،30،34، 1 گزینی هدف

 61/0 4 52، 42، 68، 55 ازي سفعال

 82/0 4 10، 66، 46، 5 ازي سآرام

 60/0 4 4، 28، 25، 13 کنترل توجه 

  60/0  4  65، 14، 50، 36  ات ساسکنترل اح

  60/0  4  39، 24، 8، 3  ازي ذهنی ستصویر

 74/0 31 عامل 8 هاي تمرینپایایی گویه

  

اوي ستر مشده در جداول باال، میزان ضریب آلفاي کرونباخ هر متغیر بزرگباتوجه به مقادیر گزارش

باتوجه به  ت.سا 73/0و عوامل رقابت  74/0ت و میزان ضریب آلفاي کرونباخ عوامل تمرین سا 60/0

آلفاي کرونباخ ۀ . دامنتسابی سد که آزمون مذکور داراي پایایی مناتوان بیان کراین مقادیر، می

 ت که کمترین آلفا مربوطسدر رقابت ا 80/0تا  62/0ها و متغیر مربوطه در پژوهش حاضر بین گویه

تگی درونی س. همبتساات ساسبه متغیرهاي خودکاري و تفکرمنفی و بیشترین آن متعلق به کنترل اح

ازي و سکه  بیشترین آن مربوط به آرام تسا 82/0تا  60/0ز بین هاي آن نیمتغیرهاي تمرین و گویه

  ت.سازي اسات، کنترل توجه و تصویرساسکمترین آن متعلق به کنترل اح

  

  گیريبحث و نتیجه

 ۀ) در جامعTOPS( ی روایی و پایایی آزمون راهبردهاي عملکرديسحاضر، برر پژوهشهدف از 

ها کارگیري مهارته) میزان بTOPS( ت. آزمون راهبردهاي عملکرديسایرانی ا سالبزرگورزشکاران 

ارزیابی دهد. چنین شناختی را در دو حالت تمرین و رقابت مورد ارزیابی قرار میو راهبردهاي روان

 ی قوي در ارزیابیپژوهشعنوان ابزاري تواند بهمی TOPS.1 دنبال دارد:هتاوردهاي مهم و متعددي بسد

اطالعاتی  ،TOPSنتایج  .2تفاده قرار گیرد؛ سشناختی مورد اهاي روانمداخالت مؤثر براي بهبود مهارت

اطالعات  .3، آوردشناختی مؤثر فراهم میهاي روانرا براي مربیان و ورزشکاران در ارتباط با مهارت

 ؛شناختی منجر شودهاي روانترین مهارتتواند به ایجاد شاخصی براي تعیین مهممی TOPSحاصل از 

ورش ورزشکاران مورد غفلت قرار رشد و پرۀ در طی مراحل اولی هایی که پرورش آنها معموالًرتمها
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هاي براي ارزیابی مهارت کارگیري ابزارهاهامکان ب ت کهسن اقابل توجه در ایۀ . نکت)3( گیردمی

  مذکور دارد. ۀ در جامع های روایی و پایایی آنسشناختی درهر جامعه، نیازمند بررروان

اري اخت ابزستاي سکه باتالش فراوان در را و همکارانش سط توماسگرفته تودر اولین پژوهش صورت

 تحلیل عاملی تفاده از روشسروایی این آزمون با ا، میزان صورت پذیرفت 1999 السدر توانمند 

ناختی شهاي روانابزاري قوي براي برآورد مهارت ،ین ترتیبه ابآمد و ت سدهب بسیار مناس، باکتشافی

بردن شناختی در این آزمون و همچنین پیعوامل روان ۀتردگی دامنسبا توجه به گ. )13( دشفراهم 

  قرار گرفت پژوهشگرانهاي روانی در عملکرد ورزشکاران، این آزمون مورد توجه به اهمیت مهارت

نبال دأییدي بهتفاده از تحلیل عاملی تسبا ا یمختلف هايپژوهش ،تاسین رادر ا). 16-7،9،13-1،3،5(

 ،حاضر پژوهشت آمده از سدنتایج به ساسبر ا. انجام شداین آزمون در جوامع مختلف  هايمدلیید أت

 سالبزرگورزشکاران ۀ در جامع )TOPS( آزمون راهبردهاي عملکرديۀ خسآخرین ن رواییی سبرر

در واقع لزوم  .یید قرار گرفتأگویه مورد ت 66عامل و  17ییدي، با تفاده از تحلیل عاملی تأسبا اایرانی 

 حاضر با نتایج پژوهشهاي . یافتهدشیید أایرانی تۀ عوامل اصلی رقابت و تمرین در نمونۀ وجود هم

 ت، همخوانی داردسامتعددي که بر روي این آزمون در جوامع مختلف انجام شده هايپژوهش

ۀ هم ،انجام پذیرفت یونانیۀ بر روي نمونکه ) 2006( و همکارانش سگودا پژوهشدر ). 3،7،9،13(

تخراج سآورده و از مدل ات سدهگویه بار عاملی مورد قبول را ب 56ها تعداد یید و از میان گویهعوامل تأ

 ندی قرار دادسترده روایی این آزمون را مورد بررسطور گه) ب2009(). هاردي، رابرت و همکاران 7( شد

الن و همکارانش که بر  2004ال سدر پژوهش . )9( قرار گرفت تأییدگویه مورد  68عامل با  17 و

ات، ساسکنترل توجه، کنترل اح( عامل 5 براي ورزشکاران نوجوان صورت پذیرفت، ۀروي نمون

 4و براي  82/0عامل تمرینی، شاخص برازشی برابر با  8از ازي و خودگفتاري) سگزینی، تصویرهدف

 92/0عامل رقابتی شاخص برازشی برابر با  8از  )ازي، خودگفتاريسگزینی، آرامخودکاري، هدف( عامل

ري کارگیهعلت بهب احتماالًدر این نمونه مقاله، این تقلیل عوامل  پژوهشگراناز نظر  که دشحاصل 

شاخص  ،حاضر پژوهشدر  .)3( تسنوجوان مشکل اۀ نت که درك آن براي نموسا هالغاتی در گویه

و همکارنش  هاردي پژوهشمقدار این شاخص در و رقابت از  تمرین برايمدل  RMSEAبرازندگی 

اعداد  .طح بودسدر یک  تقریباً پژوهشدر هر دو   CFIو  NNFIهايبیشتر و شاخص 2009در 

ت با توجه به توضیحا. تسا پژوهشها در هر دو برازش قابل قبول مدل ةکنندییدأت گیهمآمده، تسدهب

اختار سدلیل هب 58و  47ۀ اما دو گوی ؛تبیین شدندها در مدلعوامل  ۀهمکنونی،  پژوهششده در ارائه

و  دن شرایط در تمرینشدلیل محدودهبها در این گویه که احتماالًشدند ب کنار گذاشتهسعاملی نامنا

  د.ورت نیاسدهایرانی بۀ در جامع یبسبارعاملی منا ،رقابت
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تاي تعیین پایایی، میزان ثبات درونی عوامل در سآمده از آلفاي کرونباخ در راتسدهبا توجه به نتایج ب

، 2006و همکارانش در  سگودا پژوهش ؛81/0تا  66/0، بین 1999هاردي و همکارانش در  پژوهش

تا  60/0کنونی،  پژوهشو در 85/0تا  71/0هاردي و همکارانش،  2009 پژوهشدر 98/0تا  83/0

این اعداد همگی نشان از پایایی این آزمون در طی  ،تست آمد. همانطور که مشخص اسدهب 82/0

  در جوامع مختلف دارد. آنی پایایی سمرتبط با برر هايپژوهش

در جوامع مختلف و  ، روایی و پایایی این آزمونTOPSگرفته بر روي انجام هايپژوهشدر ، ابراینبن

عنوان ابزاري قابل اعتماد  یید قرار گرفت و در این مدت بههمواره مورد تأ، یک دههبیش از در طول 

ب این سپایایی منانتایج پژوهش حاضر نیز تأییدي بر روایی و شد. کار گرفتههمختلف ب هايپژوهشدر 

ط این گروه سکارگیري این آزمون را توهت و امکان بسایرانی ا سالبزرگورزشکاران  ۀآزمون در جامع

رد عملک يهدف ارتقا کارگیري این ابزار توانمند باهبا ب آورد.و در دو حالت تمرین و رقابت فراهم می

  کار کرد.شناختی ثیرگذار روانأتۀ توان بر روي حیطایرانی، می سالبزرگورزشکاران 
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Abstract 
 
The aim of this study is to investigate validity and reliability the test of 
performance strategies (TOPS) in the Iranian adult athletes. The test of 
performance strategies (TOPS) is a capable test appraising the most important 
psychological factors in exercise and competition. This test for the first time was 
designed by Thomas and colleagues (1999) to estimate the most important 
psychological factors including competition and practice. This test was 
constructed based on the scientific research and results that were obtained from 
the current psychological questionnaires. TOPS were gradually reviewed and 
changed in different years and different points of the world. In the current study 
was used the latest test version including 8 and 9 factors for practice and 
competition respectively. In the present study 259 subjects that they had been 
selected from the Iranian adult athletes, have completed this questionnaire. These 
athletes (Mean age: 25/32 years old) were male and female athletes of varying 
ability levels (7 levels) from 19 different sports. The confirmatory factor analysis 
and internal consistency (Cronbach's alpha method) were used to compute the 
TOPS's confirmatory factorial validity and reliability, respectively. Based on the 
confirmatory factor analysis, the validity of the TOPS was justified (17 factors 
that include 66 statements). Reliability of competition (0/73) and reliability of 
practice (0/74) were obtained from the extracted factors (8 factors related to 
exercise and 9 factors were related to the competition). So, TOPS can be used for 
appraising the most important psychological factors in Iranian adult athletes. 
 
Keywords: Validity, Reliability, Test of Performance Strategies (TOPS), Iranian 
adult athletes 
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