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دیدهنامهتغییردیدگاهناشیازمشقتبرایورزشکارانآسیبپرسشیافتهتغییر کوتاهسنجینسخهروان
 

 1رخساره بادامی

 

 چکیده

 و مثبت راتییتغ سنجش جهت که است یده خودگزارش یابزار (،CiOQیا  Changes in Outlook Questionnaire) دگاهید در راتییتغ نامه پرسش :مقدمه

 و ییروا یبررس و فارسی زبان به CiOQ کوتاه فرم هترجم ،انجام پژوهش حاضر از هدف طراحی شده است. زا تنش یدادهایرو دیدگاه فرد به دنبال در یمنف

 .بود دیده آسیبورزشکاران  از نمونه کی در آن ییایپا

 Hospital Anxiety and) مارستانیب یافسردگ و اضطراب اسیمق همراهبه  و شد ترجمه فارسی زبان به CiOQعبارتی مقیاس  01 فرم کوتاه ها: روشمواد و 

Depression Scale  یاHADS ،)به منظور بررسی روایی سازه، از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و . گردید لیتکمدیده بازمانده از رقابت  ورزشکار آسیب 212 توسط

 .مورد سنجش قرار گرفت Pearsonگرا با استفاده از ضریب همبستگی  و تنصیف استفاده شد. روایی هم Cronbach's alphaجهت بررسی پایایی نیز از ضرایب 

و تنصیف  Cronbach's alphaپایایی به دست آمده با استفاده از ضرایب  ی داشت. ضرایبسیانگله نسخ با یمشابه یعامل ساختار CiOQنسخه فارسی  :ها یافته

(. همبستگی P < 110/1ی میان تغییرات مثبت با افسردگی مشاهده شد )دار همبستگی منفی و معنی به دست آمد. 21/1برای هر دو بعد تغییر مثبت و منفی، بیشتر از 

 (.P < 110/1ر بود )دا دگی نیز مثبت و معنیبین تغییرات منفی با اضطراب و افسر

 در یمنف و مثبت راتییتغ یابیارز یبرا یاعتماد قابل و معتبر اریمع ،دگاهید در راتییتغد که ده نشان می CiOQنسخه فارسی  بررسی فرم کوتاه گیری: نتیجه

 .باشد می بتیمص و یسخت یامدهایپ

 رشد ؛ورزشکارمشقت؛  دیدگاه؛ ها: کلید واژه

 

پژوهش در علوم . دهید بیورزشکاران آس یاز مشقت برا یناش دگاهید ریینامه تغ پرسش یافته تغییرکوتاه   نسخه یسنج روان .بادامی رخساره ارجاع:

 .448-434(: 4) 15؛ 1398ی توانبخش
 

 81/7/8921تاریخ چاپ:  81/6/8921تاریخ پذیرش:  92/4/8921تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 یشناس روان راتییتغ دهد یم نشان که دارد وجود یشیافزا به رو یتجرب شواهد
 (،1) ایبال همچونزا و ترومایی  رویدادهای تنش جهینت در تواند یم مثبت

و  (6) بیآس(، 5) فقدان (،4) ینظام نبرد ،(3ی )جنس آزار و تجاوز(، 4) ها یماریب
موضوع پیشرفت از طریق سختی و  ( ایجاد شود.7مواد ) به ادیاعت از یبهبود

 ( مورد توجه قرار گرفته است.9( و نظری )8مصیبت در بیشتر تحقیقات تجربی )
 یدادهایروشناسی اخیر، تغییرات مثبتی که در پی  در پیشینه تحقیقات روان

و به عنوان  اند شده ی عنوانمتفاوت طور به شوند، یم مشاهده زا تنش شدت به
( و رشد 14(، شکوفایی )11(، رشد مرتبط با تنش )11رشد پس از سانحه )

 اند.  گذاری شده ( نام9خصمانه )
 Positive and Negative« )نامه تغییرات مثبت و منفی در دیدگاه پرسش»

Changes in Outlook Questionnaire  یاCiOQ ابزاری است که برای )
زا طراحی شده  های مثبت و منفی به رویدادهای تنش تحقیق و بررسی پاسخ

عبارت  11عبارت است که  46نامه، دارای  (. فرم بلند این پرسش13است )
اکنون برای روابطم »کند، به طور مثال،  ( را ارزیابی میCiOPتغییرات مثبت )

( را ارزیابی CiONعبارت تغییرات منفی ) 15و « بیشتری قایل هستم.ارزش 
به هر عبارت، با استفاده «. من چشم به راه آینده نیستم»کند، به طور مثال،  می

( تا 1شود که از کامال مخالفم ) ای لیکرت پاسخ داده می درجه 6از یک مقیاس 
  طالعاتی با تنوع گستردهنامه، در م ( متغیر است. از این پرسش6کامال موافقم )

اند، استفاده شده است  شرکت کنندگانی که دچار تروما، سختی و مصیبت شده
نویدبخش یک ابزار « نامه تغییرات در دیدگاه پرسش»اگر چه فرم بلند (. 15-14)

های  (. فرم16عبارت، به نسبت طوالنی است ) 46نامه با  مفید است، اما این پرسش
( و انگیزش مشارکت کنندگان برای 16شوند ) یی در زمان میجو کوتاه، باعث صرفه

(. بر همین اساس، فرم 16های بلند است ) های کوتاه، بیشتر از فرم پر کردن فرم
 5عبارت است و  11نامه تغییرات در دیدگاه طراحی شد که شامل  کوتاه پرسش

 (.16سنجد ) عبارت تغییرات منفی را می 5عبارت تغییرات مثبت و 

 مقالهپژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v15i4.3501
http://orcid.org/0000-0002-4507-0382


 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 رخساره بادامی ورزشکاران دگاهید ریینامه تغپرسش یسنجروان

 229 1398مهر و آبان / 4/ شماره 15پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

نامه  پرسش»سنجی فرم کوتاه  های روان تحقیقات پیشین، ویژگیدر 
تأیید شده است. در این مطالعات، مشخص شده است که « تغییرات در دیدگاه

( که با 16-17از دو عامل تشکیل شده است )« نامه تغییرات در دیدگاه پرسش»
هستند. های تغییرات در دیدگاه مثبت و تغییرات در دیدگاه منفی متناظر  مقیاس
طور، همسانی درونی هر دو خرده مقیاس تغییرات در دیدگاه مثبت و  همین

 (. 16-17) تغییرات در دیدگاه منفی خوب بوده است
از طریق سنجش « پرسشنامه تغییرات در دیدگاه»زمان  روایی هم

  مارستانیب یافسردگ و اضطراب اسیمقنامه با  همبستگی این پرسش
(Hospital Anxiety and Depression Scale  یاHADS) (18 ،) مقیاس اثر

نامه  ( و پرسشIES-R( )19یا  Impact of Event Scale-Revisedرویداد )
( GHQ-28( )41یا  General Health Questionnaire-28بهداشت عمومی )

 (.16-17نامه تأیید شده است ) زمان پرسش محاسبه و روایی هم
آوری نظیر  ای افرادی که رویداد رنجنامه بر روایی و پایایی این پرسش

آمیز، بالیای طبیعی،  سوزی یا انفجار بزرگ، جرایم خشونت تصادف شدید، آتش
طور،  ( و همین16تجارب جنسی ناخواسته و جنگ را تجربه کرده بودند )

نامه  ( سنجیده شده است، اما روایی و پایایی این پرسش17بازماندگان زلزله )
ها برای  به دلیل آسیب دیدگی از شرکت در رقابتی که سالبرای ورزشکارانی که 

اند، ارزیابی نشده است. از طرفی، قابلیت  اند، محروم شده آن زحمت کشیده
های  ها در مناطق جغرافیایی دیگر، مشروط به تأیید ویژگی نامه استفاده از پرسش

 نیاام انج از هدف(. از این رو، 17باشد ) سنجی آن در همان منطقه می روان
 ساختار یبررس و فارسی به دگاهید راتییتغ  هنام پرسش کوتاه فرم ترجمه مطالعه،

 بود.  دیده ورزشکاران آسیب در آن ییایپا و ییروا ،یعامل
 

 ها مواد و روش
ها به صورت مقطعی در  ( بود. دادهPsychometryسنجی ) تحقیق حاضر از نوع روان

آوری شد. در بین متخصصان، در میزان  جمعدر شهر اصفهان  1396بهار و تابستان 
حجم نمونه برای انجام تحلیل عامل اختالف وجود دارد، اما برای تحلیل عامل 

شرکت کننده مورد مطالعه قرار گیرند  11پیشنهاد شده است که به ازای هر عبارت، 
نامه( برای  عبارت پرسش 11شرکت کننده )به ازای  111(. بر این اساس، 41)

 ی حاضر کافی بود. مطالعه
پسر( ورزشکار  139دختر و  68) 417شرکت کنندگان پژوهش شامل 

ماه پس از آسیب( از شرکت  4-45دیدگی )بین  دیده بودند که به دلیل آسیب آسیب
های مختلف  بودند. این ورزشکاران، از رشته  در یک دوره از مسابقات محروم شده

ل، هاکی، والیبال، تکواندو، کاراته، ورزشی )فوتبال، فوتسال، هندبال، بسکتبا
ها  سواری و اسکیت( بودند. دامنه سنی آن فو و کشتی، ژیمناستیک، دوچرخه کونگ

سال بود. نحوه انتخاب ورزشکاران بدین صورت بود که از مربیان  49-15
کردند، تقاضا شد  های مختلف ورزشی که در سطوح قهرمانی کار می رشته

اند، معرفی  دیدگی از مسابقات کنار گذاشته شده یل آسیبورزشکارانی را که به دل
کنند. سپس، به صورت تلفنی با ورزشکاران برای شرکت در پژوهش هماهنگ و 

نامه شرکت در پژوهش  شد. همه شرکت کنندگان، رضایت قرار مالقاتی تنظیم می
فهان را تکمیل کردند و طرح تحقیق در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اص

 تصویب شد. IR.IAU.KHUISF.REC.1398.090)خوراسگان( با کد 
نامه استفاده شد. فرم کوتاه  مطالعه حاضر از دو پرسشدر گیری:  ابزار اندازه

 Short form of the changes in outlookنامه تغییر در دیدگاه ) پرسش

questionnaire ) که توسطJoseph  عبارت  11و همکاران تدوین شد. این فرم دارای
هر خرده مقیاس شامل  (.16و دو خرده مقیاس تغییرات مثبت و تغییرات منفی است )

 تا( 1) مخالفمکامال  ازای لیکرت  درجه 6 اسیمق کی یرو عبارت، هرعبارت است.  5
بین  ده مقیاسهر خر نمرات هدامن که ینحو به شود؛ گذاری می نمره( 6) موافقم کامال

. هستند یشتریب یمنف و مثبت راتییتغ انگریب ،باالتر نمرات. متغیر است 31-5
Joseph ،ییایپا بخش تیرضا یها یژگیو ،ینیبال نمونه کی از استفاده با و همکاران 

 گزارش83/1 و 76/1 معادل بیترت به اسیمق خرده دو هر یبرا را یدرون یهمسان
 نمرات با «یمنف رییتغ» اسیمق یرو باالتر نمراتهمچنین، گزارش کردند که . دادند
 با مثبت راتییتغ و بود مرتبط «سانحه از پس تنش اختالل هنشان» اسیمق یرو باالتر

 .(16) داشتند یمثبت ارتباط «سانحه از پس رشد هاهیس»
و  Zigmond( بود. HADSنامه اضطراب و افسردگی ) ابزار دیگر، پرسش

Snaithعنوان یک ابزار خود گزارشی بسیار ه را ب افسردگی ، مقیاس اضطراب و
 این. (18راحی کردند )مناسب و کاربردی جهت بررسی اضطراب و افسردگی ط

 که  مقیاس اضطراب و افسردگی است عبارت و دو خرده 14دارای  ،نامه پرسش
نامه بر  پرسشسنجند.  دیگر عامل افسردگی را میگویه  7عامل اضطراب و  عبارت 7

 شود و به هر عبارت، امتیازی بین  گذاری می ای لیکرت نمره درجه 4اساس مقیاس 
باالی اضطراب یا افسردگی میزان  هنشان دهندنمرات باالتر  گیرد. تعلق می 3-1

بازآزمون  -است. پایایی آزمون 1-41مقیاس، بین  . دامنه نمره برای هر خردهاست
برای  Cronbach's alphaو ضریب  77/1رای افسردگی ، ب81/1برای اضطراب 

به دست آمد که نشان از پایا بودن این ابزار  91/1و برای افسردگی  94/1اضطراب 
 (.44دارد. همچنین، این ابزار قابلیت تمایز بین افراد سالم و بیمار را داشته است )

می واحد پس از تصویب طرح در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسال: روش اجرا
 از اجازه اخذ و IR.IAU.KHUISF.REC.1398.090اصفهان )خوراسگان( با کد 

به زبان فارسی  (16)نامه تغییرات در دیدگاه  ، فرم کوتاه پرسشاصلی طراح
یید أبه زبان انگلیسی بازگردانده شد تا دقت و صحت آن تبار دیگر ترجمه و 

(. 17) ها است جزء حداقل ملزومات تطابق بین فرهنگی مقیاس ،گردد. این امر
مورد بحث و بررسی قرار  ،هایی که روی آن اختالف نظر وجود داشت ترجمه

گرفتند و اختالف نظرها توسط دو فارسی زبان که به زبان انگلیسی مسلط بودند، 
( 17)ر نف 5تغییرات در دیدگاه برای  هنام پرسش هترجمه شد هبرطرف شدند. نسخ

به بحث و بررسی  ،ها قادر بودند بدون کمک شد. آن خواندهاز ورزشکاران 
 (.17)ها بود  بیانگر درک درست آن ،ها بپردازند که این امر عبارت

دیدگی از  دیده که به دلیل آسیب پسر( آسیب 139دختر و  68ورزشکار ) 417از 
 ،نامه بودند، درخواست شد تا رضایت  شرکت در یک دوره از مسابقات محروم شده

تغییرات در دیدگاه به زبان فارسی و مقیاس اضطراب و افسردگی نامه  پرسش
طور شفاهی توسط نویسنده برای  بهها  نامه را تکمیل کنند. پرسش( 18بیمارستان )

 بر ها نامه پرسشی ها عبارتکه تمامی  شد و تأکید کنندگان توضیح داده  شرکت
تا این اطمینان حاصل  استمتمرکز  آمیز مشقترویداد یک به عنوان  دیدگی آسیب

ها متناسب  همچنین، عبارتباشند.  مرتبط می آسیب،گردد که متغیرها با مواجهه با 
 ارزش بعد به اکنون از»دیدگی بازنویسی شده بودند. به عنوان مثال، عبارت  با آسیب

 دیدگی، بعد از آسیب»، بدین گونه نوشته شد «شوم یم لیقا روابطم یبرا یشتریب
 «.ملیقا روابطم یبرا یشتریب ارزش

در پژوهش حاضر، برای سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی 
استفاده شد. ساختار عاملی با استفاده از تحلیل عامل تأییدی بررسی شد. از 

جهت تعیین پایایی استفاده گردید. و ضریب تنصیف  Cronbach's alphaضریب 
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 . شد گرفته نظر در قبول قابل 1/ 7از بیش مقدار مورد، دو هر در و
استفاده  Pearsonزمان از آزمون همبستگی  جهت بررسی روایی هم همچنین

  SPSSافزار  نرم 43ی  شد. انجام محاسبات با استفاده از نسخه
(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY ) وAMOS 44ی  نسخه 
(Analysis of moment structures, IBM Corporation, North Castle, 

New York, USA ) .انجام شد 

گیری براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مفروض  لگوی اندازها

 مطلوب در نظر گرفته شد. همبستگی سؤاالت  4/1بارهای عاملی باالی گردید. 
  Tucker-Lewisهای  ، شاخص5تا  1نسبی بین  4χ، شاخص 3/1ی باال

(Tucker-Lewis index یا TLI) ،برازش مقایسه ( ایCFI یا Comparative fit index) 
 مناسب در نظر گرفته شد. 9/1باالی  PNFI (Parsimony normed fit index)و 

  Parsimony comparative fit indexیا)د شاخص برازش تطبیقی مقتص
  میانگین مربعات خطای برآورد هریشمقدار ، 6/1باالی  (PCFI یا
(Root mean square error of approximation  یاRMSEA نیز به عنوان )

اگر مقدار این شاخص کوچکتر از (. 43ترین شاخص برازش کلی است ) مهم
باشد برازندگی  18/1و  15/1باشد برازندگی مدل خوب است و اگر بین  15/1

 .مدل متوسط است
 

 ها یافته
 خالصه شده است. 1دموگرافیک شرکت کنندگان در جدول اطالعات 

 
 هایدموگرافیکشرکتکنندگانویژگی.1جدول

(درصدتعداد)یمشخصاتفرد
 61( 1/99) زن تیجنس

 892( 8/67) مرد
 2( 9/4) والیبال ینوع رشته ورزش

 81( 6/1) بسکتبال
 97( 1/87) فوتبال
 89( 9/6) فوتسال
 86( 7/7) هاکی
 84( 7/6) تکواندو
 81( 9/7) کاراته
 86( 7/7) فو  کونگ

 88( 9/1) کشتی
 2( 9/4) هندبال
 91( 1/89) اسکیت

 2( 9/4) سواری دوچرخه
 89( 7/1) ژیمناستیک

 اریمعانحراف±نیانگیم 
 71/99 ± 84/4 زن سن )سال(

 64/94 ± 71/1 مرد

 
برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، در ابتدا کیفیت ماتریس همبستگی 

گیری مورد بررسی قرار گرفت. مقدار  های مقیاس و همچنین، قابلیت نمونه گزاره
دار بود.  معنی 111/1بود که در سطح  537/911برابر با  Bartlettآزمون کرویت 

 734/1برابر با ( نیز برای این تحلیل KMO) Kaiser-Meyer-Olkinضریب 
دار و حجم نمونه  ها معنی بود. به این ترتیب، اطالعات موجود در ماتریس داده

 برای انجام تحلیل عاملی مناسب بود.

بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از روش 
تر از یک  های اصلی و با چرخش متعامد دو عامل با ارزش ویژه بزرگ مؤلفه

. درک میدرصد از واریانس کل مقیاس را تبیین  49/56استخراج شد که در مجموع، 
و د ونم مییانس مقیاس را تبیین درصد از وار 35/44و عامل دوم  15/34عامل اول 

تأیید شد. نتایج تحلیل  18/4و  64/3ارزش ویژه در هر یک از عوامل به ترتیب 
 آمده است. 4دیدگاه در جدول نامه تغییر  های پرسش عاملی اکتشافی و عبارت

 
 هایتغییردیدگاهبارهایعاملیومیزاناشتراکاتعبارت.2جدول

بارهاگزارهعاملوسؤال
یعامل

زانیم
اشتراکات

   یمنف ریی: تغ8عامل 
 719/0 176/0 دیگر مشتاقانه منتظر آینده نیستم. 8
 199/0 121/0 دیگر زندگی برای من معنایی ندارد. 9
 162/0 289/0 اکنون به دیگران اعتماد کمتری دارم. 7
 171/0 618/0 ها احساس تردید دارم. خیلی وقت 1
 111/0 660/0 به خودم اعتماد کمی دارم.اکنون  2

   مثبت ریی: تغ9عامل 
 779/0 167/0 دانم. دیگر قدر زندگی را می 9
 786/0 771/0 اکنون برای روابطم ارزش بیشتری قایلم. 4
 614/0 791/0 تر هستم. اکنون فردی صبور و فهمیده 1
 781/0 719/0 جا ندارم. از کسی انتظار بی 6

 798/0 741/0 برای دیگران ارزش بیشتری قایلم.اکنون  80

 
شود، در همه سؤاالت بارهای  مشاهده می 4همان گونه که در جدول 

. همچنین، میزان اشتراکات یا همبستگی به دست آمد 4/1عاملی باالتر از 
 به دست آمد. 654/1-888/1بین سؤاالت 

در گیری بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی  لگوی اندازها

 نشان داده شده است.  1شکل 
 

 
دگاهیدرییتغیدییتأیعامللیتحلی.الگو1شکل
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 ارایه شده است. 3جدول لگو در اهای کلی برازش  شاخص

 
 گیریتغییردیدگاههایبرازشالگویاندازهشاخص.3جدول

مقدارهایبرازششاخص

 9χ 116/849 مطلق

 48 یآزاد درجه

 P 008/0 مقدار

برازش اصالح  یکوییشاخص ن

 شده

112/0 

 Tucker-Lewis  12/0شاخص تطبیقی

 122/0 تطبیقی برازندگی شاخص

 یقیشاخص برازش تطب مقتصد

 مقتصد

648/0 

9 χ47/9 نسبی 

مربعات  یانگینم ی یشهر

 برآورد یخطا

07/0 

 
گیری تغییر دیدگاه  حاکی از آن است که در مدل اندازه 3نتایج جدول 

 .های برازش مطلوب گردید شاخص

 جهت گیری اندازه مدل در گردد، می مشاهده 3 جدول در که گونه همان

 و 4/1 از باالتر سؤاالت عاملی بارهای کلیه تأییدی، عاملی تحلیل بررسی

 .بود P < 111/1 ها عبارت همه در و شد دار معنی

جدول گونه که در  همانآمده است.  4نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول 

گیری جهت بررسی تحلیل عاملی تأییدی، کلیه  گردد، در مدل اندازه مشاهده می

در همه  P < 111/1اند و  دار شده و معنی 4/1بارهای عاملی سؤاالت باالتر از 

 ها نشان دهنده مطلوب بودن بار عاملی در همه سؤاالت است.  عبارت

 
 نامهتغییردیدگاههایپرسشعاملیتأییدیدرعبارت.نتایجتحلیل4جدول

Pمقداریمقداربحرانبرآورداستانداردهاعبارت

8 779/0 - - 

9 279/0 18/86 008/0 

7 411/0 49/80 008/0 

1 469/0 62/6 008/0 

2 186/0 17/7 008/0 

9 118/0   

4 178/0 19/88 008/0 

1 191/0 21/2 008/0 

6 197/0 11/2 008/0 

80 104/0 21/6 008/0 

 
نامه تغییر دیدگاه و همبستگی دو بعد  های توصیفی ابعاد پرسش نتایج یافته

  آمده است. 5در جدول 

 هایتوصیفیوهمبستگیبینتغییرمنفیومثبتیافته.5جدول

±میانگینابعاد

انحرافمعیار

مقدارهمبستگیبیشترینکمترین
P

تغییر 

 منفی

99/4 ± 19/88 1 94 724/0- 008/0 

تغییر 

 مثبت

68/4 ± 61/99 80 90   

 
 ضریب روش پایایی ابزار مورد استفاده در پژوهش با استفاده از 

Cronbach's alpha  است.  آمده 6تنصیف در جدول و ضریب 
 

 نامهتغییردیدگاهضرایبپایاییپرسش.6جدول

ضریبتنصیف Cronbach's alphaتعدادعبارتمقیاس

 616/0 197/0 1 تغییر منفی

 719/0 112/0 1 تغییر مثبت

 
شود، مقادیر پایایی به دست آمده با  مشاهده می 6همان گونه که در جدول 

و ضریب تنصیف برای هر دو بعد تغییر دیدگاه  Cronbach's alphaاستفاده از 
 .به دست آمد 7/1مثبت و منفی، باالتر از 

فسردگی ، همبستگی بین تغییرات مثبت و منفی با اضطراب و ا7در جدول 
 آمده است.

 
 تغییراتمثبتومنفیبااضطرابوافسردگیهمبستگیبین.7جدول

افسردگی اضطرابپژوهشیرهایمتغ

R r 

 -87/0* -06/0 تغییر مثبت 8

 **69/0 **94/0 تغییر منفی 9
* 010/0 > P ،** 080/0 > P 

 

 بحث
 زبان به «دگاهید در راتییتغه نام پرسش فرم کوتاه» یاعتبارسنج به مطالعه نیا

آسیب،  از پس تغییر دیدگاه هنیزم در ی کهمتخصصان توسط تا فارسی پرداخت
 های شاخص بررسی .رود کار به ،کنند یم کار ایرانی تیجمع بابدبختی و تروما 

 مناسبی برازش از دیدگاه تغییر الگوی کلی طور به داد نشان نامه پرسش برازش
 مطلوب سؤاالت تمام در بارعاملی ،آمده دست به نتایج براساس. بود برخوردار

و  نامه ی( پرسشمنف راتییتغ و مثبت راتییتغ) یا لفهؤم دو ساختار همچنین. بود
های مطالعات  نامه تأیید شد. این یافته، با یافته بدین ترتیب، روایی سازه پرسش

از دو عامل تشکیل شده « نامه تغییرات در دیدگاه پرسش»گذشته که نشان داده 
های تغییرات در دیدگاه مثبت و تغییرات در  ( و با مقیاس13، 16-17است )

 خوانی دارد. دیدگاه منفی متناظر هستند، هم
گرا از طریق سنجش ارتباط بین تغییرات مثبت و منفی با میزان  روایی هم

ایج نشان داد که تغییرات منفی در دیدگاه فرد اضطراب و افسردگی سنجیده شد. نت
. اشتدداری  ی همبستگی مثبت و معنیافسردگ و اضطراب باپس از آسیب ورزشی 

 باهمچنین، نتایج نشان داد که تغییرات مثبت در دیدگاه فرد پس از آسیب ورزشی 
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 تغییر دو متضاد ماهیت به توجه با. داشتداری  ی همبستگی منفی و معنیافسردگ
 نشان بعد دو بین دار معنی و منفی همبستگی ضریب گفت توان می ومنفی، مثبت
های  این یافته، با یافته. بود نامه پرسش بعد دو بین مطلوب واگرای روایی دهنده

نامه تغییرات در  زمان را از طریق همبستگی بین پرسش مطالعه گذشته که روایی هم
 خوانی دارد. (، هم17افسردگی بیمارستان سنجیده بود )دیدگاه با مقیاس اضطراب و 

 مرتبطتروما  از پس تنش با تروما از یناش یمنف راتییتغ که شده مشخص
 راتییتغ کا،یآمر متحده االتیا در یستیترور هحمل 911 یبررس در(. 44) است
 نیقدرتمندتر «دگاهید در راتییتغ هنام پرسش» هلیوس به شده یریگ اندازه یمنف

 بود حمله از پس سالمت روان کاهش و افسردگی شیافزا بینی کننده عامل پیش
ها، مفروضات  توان استنباط کرد که گاهی با بدبختی (. از این یافته، چنین می45)

کند و  شود و تغییر منفی می فرد درباره خود، زندگی و جهان به چالش کشیده می
(. 44) باشد بدبختی تجربه اثرات نیتر مخرب از یکی تواند یماین تغییر، 

تواند باعث تغییر  ها می یهمچنین، مطالعات نشان داده است که گاهی بدبخت
شود که افراد  (. تغییرات مثبت بعد از آسیب و تروما باعث می8مثبت شود )

احساس بهتری نسبت به خود و دیگران داشته باشند. این تغییرات مثبت، حداقل 
به پنج شکل )بهبود ارتباط با دیگران، شناسایی امکانات جدید برای زندگی فرد، 

تحول فردی، تحول روانی و شناخت بیشتر نسبت به ادراک بیشتر نسبت به 
 ،جینتا نیا(. 8تواند بروز یابد و باعث سالمت روان بهتر شود ) زندگی( می

 در فرد به است ممکن مثبت راتییتغ که کنند یم دأییت را تصور نیا نیهمچن
 رییتغ نیب ی کهمنف یهمبستگ(. 44) کند کمک زا بیآس دادیرو از پس یمعناساز

 همسو یقبلهای مطالعات  یافته با ،شد افتی مطالعه نیا در یافسردگ و مثبت
 یهمبستگ چیه که نیا بر یمبن مطالعه نیا هافتهمچنین، ی. (17، 46-47) است

 (48ی پیشین )مرور مطالعه با ،ندارد وجود اضطراب و مثبت راتییتغ نیب
 . دارد مطابقت

که همسانی درونی هر دو خرده مقیاس یافته دیگر این مطالعه، نشان داد 
های مطالعات  نامه )تغییر مثبت و منفی( خوب است. این یافته، با یافته پرسش

  ها داشته است مقیاس گذشته که نشان از همسانی درونی خوب این خرده
 خوانی دارد. (، هم17-16)

 

 ها محدودیت
گیری، ممکن است  نمونه روشها به صورت در دسترس انتخاب شدند. این  نمونه

 .آل نباشد سنجی ایده برای یک مطالعه روان
 

 پیشنهادها
 استفاده یطول مطالعات در توان یم ،دگاهید در راتییتغ هنام پرسش کوتاه فرم از

 یروان عملکرد یها شاخص و یمنف و مثبت راتییتغ نیب هرابط یابیارز به و کرد
برای محققان و در دیدگاه،  تغییرات هنام فرم کوتاه پرسش پرداخت. یجسم و

طراحی شده است تا از آن برای تحقیقات و سنجش اثربخشی  متخصصان بالینی
اند،  های درمانی برای ایجاد تغییر مثبت در افرادی که با تروما مواجه شده تکنیک

نامه برای  سنجی این پرسش های روان استفاده شود. در این مطالعه، ویژگی
شود  ی که از رقابت بازمانده بودند، تأیید شد. پیشنهاد میا دیده ورزشکاران آسیب

سنجی آن برای  های روان نامه، ویژگی تر از این پرسش برای استفاده گسترده
 های دیگر نیز بررسی شود. نمونه

 

 گیری نتیجه
 کوتاه فرم که است آن انگریب ،مطالعه نیا از آمده دست به یها افتهی مجموع، در

ارزیابی  یبرا نانیاطم قابل و معتبر اسیمق کی دگاهید در راتییتغ هنام پرسش
 نامه پرسش توان از این می .است بتیمص و یسخت از پس یمنف و مثبت راتییتغ
 یدادهایرو اثر در که یافرادارزیابی تغییرات مثبت و منفی در دیدگاه  یبرا

 ، استفاده کرد.اند شده بیآس دچار ورزشی
 

 تشکر و قدردانی
ی حاضر، برگرفته از پژوهش مستقل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  مقاله

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با کد اخالق 
IR.IAU.KHUISF.REC.1398.090 باشد. بدین وسیله، از زحمات کلیه  می

 گردد. مشارکت کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی می
 

 نقش نویسندگان
ها،  پردازی، خدمات اجرایی، مطالعه، تحلیل داده ایدهرخساره بادامی، طراحی و 

آمار، تنظیم دستنوشته، تأیید و ارسال مقاله، مسؤول پاسخگویی و تأمین منابع 
 مالی مطالعه را بر عهده داشته است.

 

 منابع مالی
پژوهش حاضر، برگرفته از پژوهش مستقل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با کد اخالق 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.090 باشد که بدون حمایت مالی و با  می
هزینه شخصی نویسنده انجام شده است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

نوشته و  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده )خوراسگان( در جمع
 تأیید نهایی مقاله برای انتشار، اعمال نظر نداشته است. 

 

 تعارض منافع
 .تعارض منافع وجود ندارد
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Abstract 
 

Introduction: This study addresses the psychometric properties of the Persian version of the Changes in Outlook 

Questionnaire (CiOQ) questionnaire following disaster for injured athletes. CiOQ has been designed to measure both 

positive and negative changes following disaster. The aim of this study is to translate the short form of the 

questionnaire (CiOQ-S) into Persian and examine its validity and reliability in a sample of the injured athletes. 

Materials and Methods: The 10-item English version of CiOQ was translated into Persian and completed along with 

the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in a sample of injured athletes deprived of competition (n = 207). 

Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were used to evaluate the construct validity. 

In addition, the Cronbach’s alpha and split-half coefficients were applied to measure reliability. Moreover, the 

convergent validity was measured using the Pearson’s correlation coefficient. 

Results: The Persian version of CiOQ demonstrated a similar factor structure to that of the English version, high 

internal consistency, and convergent validity with measures of anxiety and depression support. The reliability 

obtained using the Cronbach’s alpha and split-half coefficients were higher than 0.7 for both positive and negative 

changes. There was a negative correlation between positive change and depression (P < 0.001). However, there was a 

positive correlation between negative changes with anxiety and depression (P < 0.001). 

Conclusion: Data indicated that the the Persian version of CiOQ is a reliable and valid measure for assessing 

positive and negative changes following an adversity. 
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