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 چکیده
اسکت    ان ورزشکار و غیرورزشککار پرکر  جویاضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانش هدف این پژوهش بررسی رابطۀ 

بک  رو  صاکاد ی سکاد      02/00 ± 49/0ورزشککار  بکا میکان ین سکنی     غیر 022ورزشکار و  022دانشجو ) 022بدین منظور، 
برگکر و    حکالتی اشکلی    -اضطراب صفتی نامۀ نامۀ اطالعات  ردی، پرسشپرسشآوری اطالعات از ای جمعانتخاب شدند  بر

همبرکت ی پیرسکون،    هکای شکد  بکا اسکتفاد  از آزمکون    آوریدست برصر بهرامی استفاد  شد  اطالعات جمع ویۀیم زاآزمون صنظ
قکوی و مببتکی بکین اضکطراب      همبرکت ی ک   ندها نشان دادشدند  یا ت  بررسیها و صحلی  واریانس زمانهم رگرسیون چندگانۀ

بینکی   صواند اضکطراب صکفتی و حکالتی را پکیش    خطای حس حرکت نیز میصفتی و حالتی با خطای حس حرکت وجود دارد   از طرف دی ر، 
ورزشکار نربت ب  ورزشکاران  اضطراب و خطای حس حرککت بیشکتری دارنکد  بکا صوجک  بک  میکزان        ا راد غیرک   دهدمینتایج نشان کند  

 کند حمایت میرون  وا ییو ظهار داشت ک  این پژوهش از  رضیۀصوان امی، اضطراب حالتی متوسط ورزشکاران
 

 ورزشکار حالتی، اضطراب صفتی، صنظیم زاویۀ دست برصر، ورزشکار، غیر اضطراب :هاواژهکلید 
 

Relationship between Trait and State Anxiety and Kinesthesia in Male 

Athlete and Non-athlete College Students 
 

Mohammad Moradi Noor Abadi, Alireza Bahrami, Hassn Khalaji 

Abstract  
 The purpose of the present study was to investigate the relationship between the trait and 

state anxiety and kinesthesia in male athletic and non-athletic college students. Therefore, 200 

students (100 athletes and 100 non-athletes) with age average of 21/80 ±1/96 were selected 

using simple randomization method. Personal information questionnaire, Spielberger State -
Trait Anxiety questionnaire and Bahrami’s dominant-hand's angle accommodation test were 

used in order to collect data. Collected data were analyzed using Pearson correlation test, 

simultaneous multilevel regression test and analysis variance test. The results suggest that 

there is a strong and positive correlation between trait and state anxiety and error of 

kinesthesia. On the other hand, the error of kinesthesia could predict trait and state anxiety. 

Findings show that non-athletic students have more anxiety and Error of kinesthesia than 

athletic students. According to intermediate state anxiety of athletes, one could claim that this 

study supports inverted U hypothesis. 
 

Key words: State anxiety, Trait anxiety, Dominant-hand's angle accommodation, Athlete, 

Non- athlete. 
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 مقدمه

در دنیای امروز ورز  ب  ابزاری قدرصمند برای  
کشورهای مختلف صبدی  شد   شناساندن صوانایی

 ورزشی ۀهای بارز پیشر ت در هر رشتجنب از است  

گاهی مربیان آثر در قهرمانی و نیز ؤشناخت عوام  م
ثر در ؤم ظر یت عملکردیهای مختلف و از ویژگی

ثر در ؤپیروزی ورزشکاران است  عدم شناخت عوام  م
انرژی و زمان را ب  هدر  ها و ورزشکارانمو قیت صیم

  مو قیت در داردبال دنهای زیادی را ب و هزین  دهدمی
های شیو جرمانی و  ای  قط ب  آمادگیورز  حر  

های روانی نیز بلک  ب  مهارت ،وابرت  نیرتد اعی 
ک     درحالی0441، 0یو )کوکس و  برت ی دارد

های ورزشی شایرت ی و مهارت صماشاگران بازی
هش ران وکنند، پژرا مشاهد  میورزشکاران ممتاز 

های زیرین و عواملی ورزشی علتشناسی روان حوزة
کنند  می جرتجوک  در کیفیت عملکرد آنها مؤثرند را 

-های شخایتی، گرایشآنها مرائ  مربوط ب  ویژگی

-بررسی میهای روانی و نیمرخ روانی ورزشکاران را 

و  ران مو قورزشکاهای روانی بین ند صا صفاوتکن
نند ورزشکاران را درك کورزشکاران کمتر مو ق و غیر

    0302 مردد، صرجمۀ، 0)انش 
، ورزشکاران عملکردبر  ک  روانی مهم عوام  از یکی 
بریار ، کنند صعیین و حراس هایموقعیت در ویژ  ب 

 مرتلزم ب،است  اضطرا 3اضطراب ،گذارداثر می

 ب  را آن منبع  رد ک  است صهدیدی یا ناامنی مفهوم

   02  ، ص0309نژاد، کند )رمضانینمی درك وضوح
الت هیجانی منفی همرا  با اضطراب عبارت است از ح

های ناشی از عابانیت، ناراحتی و صنش احراس
ک  با  عالیت یا بران یخت ی  آورشویشصمحیط 

   20  ، ص0309جرمانی نیز همرا  است )عبدلی، 
 کنندة احراسی دراضطراب در ورز  منعکس

                                                                        
1. Cox & Yoo 

2. Anshel 

3. Anxiety 

ممکن   ک پنداردمیبنا بر آن  رد  ورزشکار است ک 
ب   او است اشتباهی پیش آید و در نتیج  عملکرد

ب  نق  از ، 91  ص، 0302، 9شکرت منجر شود )مت
 بخشاضطراب  و  شار با کنارآمدن    صواناییخواجوند

 نیز ب  بریاری هایپژوهش ورز  است   ناپذیرجدایی

 هایمیدان در عملکردو  اضطراب بین ارصباطوجود  

   000  ، ص0222، 1)الوان اندکرد اشار   ورزشی
 هایسال در ک  اضطراب هایزیرمجموع  از یکی

 را ورز  شناسی روان حوزة اندیشمندان صوج  کنونی

 نوع   ایناست رقابتی کرد ، اضطراب معطوف خود ب 

 ایجاد ورزشی جویانۀرقابت هایموقعیت در اضطراب

 در    اضطراب رقابتی021  ، ص0222، )الوان شودمی

مارصنز، است   صفتی و حالتی اضطراب همان واقع
 را رقابتی صفتی اضطراب  0442) 0ویلی و بیرصون

 کنند صهدید عاملی مبابۀب  رقابتی هایدرك موقعیت

 احراس با هاموقعیت این ب  پاسخ ک اند، دانرت 

، اضطراب ب  بیانی دی ر  است صنش همرا  یا ن رانی
پایدار و اکترابی  گرایش ر تاری نربتاًصفتی رقابتی 

در نظر گی شخایتی ژعنوان یک ویک  اغلب ب  ،است
 در ک ، اضطرابی واکنش ک درحالی شود میگر ت  

 اضطراب ،کندمیبروز  رقابتی خاص هایموقعیت

 ک ، ایحر   بازیکنان حتی دارد  رقابتی نام حالتی

 ک  بازیکنانی با مقایر  در دارند، بریاری اضطراب

 زااضطراب موقعیت باک   دارند، وقتی کمی اضطراب

 ان یخت ی در را زیادی ا زایش ،شوندمواج  می

 این بیشتربربنا و دهندمی نشان خود از  یزیولوژیکی

)مارصنز، ویلی و بیرصون، هرتند  اجرا در ا ت مرتعد
 ک  است داد  نشان نتایج مطالعات مختلف   0442

 لکردعم در صواندمی اضطراب صفتی و حالتی

 میزان چ  هر ،دی ر عبارت ب  د ب ذار صأثیر ورزشکاران

 عملکرد د،حالتی  بیشتر باش و رقابتی )صفتی اضطراب

                                                                        
4. Mat 

5. Lavan 

6. Martens, Vealy, & Burton 
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-وج) خواهد شد صرضعیف رقابت حین در ورزشکاران
، 0آن، استاندژ، اسمیت و اسمول؛ جوئ ، اس0220، 0ان

اضطراب مبنی بر  ۀ   مطالعات اولی120  ، ص0222
 ک  اضطراب صک بعدی است   رض بوداین پیش

کری بود ک  اضطراب نخرتین   0400) برگر اشلی 
اضطراب صفتی و اضطراب حالتی صقریم  دعبدو  را ب 

   دیویدسون 0222، 3صت، سیرییاکرد )پریما، نیبلی، صی
عدی بودن اضطراب و بچند ۀنظری  0420) 9و شوارصز

این  ک  معتقد بودند   آنهادادند اجرای ورزشی را ارائ 
بین اضطراب شناختی،  از ارصباطات برخی نظری 

کند  میصبیین اضطراب بدنی، اعتماد ب  نفس و اجرا را 
شناختی اضطراب همان اضطراب ذهنی و  ۀمؤلف

اجراست و  در موردارزیابی منفی و انتظارات منفی 
 شود،اجرا ایجاد می، ک  در حین بدنی اضطراب ۀمؤلف

 استربان قلب  زایش ضا و کردن، لرزیدنشام  عرق
   923  ، ص0420،  )دیویدسون و شوارصز

 -هکای روانکی  اهمیت شناخت نقکش مهکارت   امروز  
 پژوهشک ران حرکتی در ورزشکاران بریار مورد صوجک   

 -هکای روانکی  ارزیابی مهارت  بود ، زیراعلوم ورزشی 
های آموزشی، غربکال ری،  حرکتی ورزشکاران از جنب 

  یککی از  برکیار مهکم اسکت   ی استعدادیابی و قهرمکان 
 هکای بیشکتر رشکت   کتی ک  در حر -های روانیقابلیت
صشکخی  یکا صمکایز حکس      ،کندایفا مینقش  یورزش

، 0روسککر و سکارابون   ) در ورزشککاران اسکت   1حرکت
 ۀمجموع ب  حرکت  یصشخ حس   010  ، ص0202

ی )دوك کیمکککان یهککارنککد یگ از حاصکک  اطالعککات
های اجرام پاسینی، پایان  عضالنی، اندام وصری گلژی،

 ،ییبقکا ) شکود یم گفت  کینامید حالت از  عابی آزاد
 رد؛دا فیصکال یاجرا دقت با یادیز ارصباط ک  ، 0304

                                                                        
1. Jo-Ann 

2. Joel, Sean, Standage, Smith, &  Smoll 
3. Prima, Nubli, Tutut, & Suriya  

4. Davidson & Schwartz 

5. kinesthetic differentiation 

6. Rosker & Sarabon 

 یاجکرا  یورزشک  مرکابقات  از یاریبرک  ک  درطوری ب
سکت  ا مرابق  ةبازند ای برند  ةکنندنییصع حرکت قیدق

حکس حرککت یکا حکس         0222، 2و همکاران )سوزا
هکای  مهکارت  ۀدر انجام بهینک ای مقی نقش برجرت ع

صقویکت  بکرای  های مهکم  ورزشی دارد  یکی از راهبرد
های مکنظم ورزشکی اسکت     حس عمقی انجام  عالیت

ک   ،های حس عمقیصواند ب  بهبود سیرتمورز  می
کننکد، کمکک کنکد    در جهت ثبات بکدن  عالیکت مکی   
   34  ، ص0222، 0)برس ، یکونکر، ککراس و هیکاس   

 الکف   :اسکت  مولفک   سک   یدارا قعوا در حرکت حس
 سکازد؛ مکی   راهم ما یبرا را اندام حرکت درك امکان
 عضالت یروین دیصول و میصنظ ،شناخت ةاجاز ما ب  ب 
 یرویک ن دیک صول نیح جادشد یا صال  درك نیهمچن و

 درك و یابیککجهککت حککس ج  ؛دهککدمککی را یعضکالن 
 ۀیک زاو میصنظک  در کک   ،کنکد می ایجاد را اندام تیوضع

  یک دخ اریبرک  فیصککال  انجکام  هن کام  مفا  مطلوب
   است

 ، از جمل یورزش یهامهارت از یاریبر مو ق یاجرا 
 آزاد پرصکاب ، ماننکد  یریک گنشکان   و یپرصاب یهامهارت

 میصنظک  ازمنکد ین ،یرانکداز یص در یریگهدف و برکتبال
 حکس    0220، 4م ی )است  دست ۀیزاو و روین قیدق

نهکا  آ اصالح و حرکت یهایژگیو درك امکان حرکت
  راهم ،فیصکل و حرکتی یازهاین و اهداف براساس را،
 بکر  عالو  ،ن یبه رویین دیصول و حفظ ییصوانا  سازدیم

 اقتاککاد بککر ،دارد یکککیصکن یایککمزاورز   دراینککک  
 ۀدهک  هکای پکژوهش  ،نیهمچن  استمؤثر  زین حرکت

 و یبکازصوان  در حرککت  حکس  کک   نکد ا داد نشان ریاخ
 اسکت  مؤثر  نیز ورزشکاران یدگیدبیآس از یریجلوگ

    010  ، ص0202روسکر و سارابون، )
کنتکرل   کک   دندهاخیر نشان می هایپژوهش شواهد 

شرایط موقتی روانی ا راد از صواند ارادی صولید نیرو می

                                                                        
7. Souza et al. 

8. Bressel, Yonker, Kras, & Heath 

9. Magill 
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   11، ص 0223، 0صوود، ایکردال و گیک   ) پذیرد صأثیر 
اری، مدارهای عابی های مطالعات ر تطبق یا ت زیرا 

حرکتی و هیجانی ب  لحاظ آناصومیکی و ککارکردی بکا   
، 0اشکنایدر و همککاران  ) یکدی ر ارصباط نزدیکی دارنکد 

و اضکطراب     بروز حکاالت هیجکانی   092، ص 0223
صولیکد ارادی نیکرو و    ۀصواند موجکب ا کزایش دامنک   می

پککذیری مرککیر حرکتککی همچنککین ا ککزایش صحریککک
-یرات هیجانی با بار زیاد میصغی  ی شودعنخا -قشری

ککومبز،  )شوند منجر د ب  صدم  و نق  عملکرد نصوان
  ، ص0200،   3کوروکس، پکاویلیری و وایالسککورت  

اجککرای حرکککات دسککت در ورزشککی ماننککد        009
ککک  عامکک  اصککلی  یهککایپنکک  و سککایر ورز پینکک 

 مهکارت  اسکت مو قیت در آنها حکس حرککت دسکت    
 عضالنی دقیکق وابرکت   ک  ب  کنترل  استای پیچید 
شناختی متعکددی در   -و عوام  روانی و ادراکی است

   0304)بهرامکی،   اسکت دخیک   آنهکا  اجرای صکحی   
حکس حرککت   ک  دهد اگرچ  شواهد مذکور نشان می

 ، اما آنچ  هنوز ب استحاالت روانی ا راد  صأثیر صحت 
های لف ؤروشنی مشخ  نشد  این است ک  ارصباط م

  بک های روانی ا راد و ا ویژگیصشخی  حس حرکت ب
)ککومبز، ککوروکس،    ورزشککاران چ ونک  اسکت    ویژ 

 ۀاز جملک    001  ، ص0200پاویلیری و وایالسکورت، 
از صوان ب  اضطراب اشکار  ککرد    این عوام  روانی می

حس حرکت و  دربارةبا صوج  ب   قر مطالعات  این رو،
آن بکا اضکطراب صکفتی و حکالتی، هکدف ایکن        ۀرابط
هش بررسی ارصباط اضکطراب صکفتی و حکالتی بکا     پژو

 و غیرورزشککار  حس حرکت در دانشجویان ورزشککار 
  استمرد 

 پژوهششناسی روش
اسکت  از بکین   از نوع همبرکت ی   پژوهش این رو  

                                                                        
1. Tod, Iredale & Gill 

2. Schneider et al 

3. Coombes, Corcos,  Pavuluri, & 

Vaillancourt 

نفر  در  0122) مقطع کارشناسی پرر انیدانشجو ۀکلی
بکا میکان ین سکنی      ،نفر 022 ،40 -40سال صحایلی 

سلس انتخاب شدند   نمون  عنوانب ، 02/00 ± 49/0
نفر دارای  092بین  ازنفر ورزشکار ) 022 از میان آنها

 ،نفکر غیرورزشککار   022  و پکژوهش شرایط ورود بک   
ان در وعکات  کردی و  راخک   الاط ۀنامبراساس پرسش
گیکری صاکاد ی سکاد     رو  نمونک  ب  ،سط  دانش ا 
ورود در گرو  ورزشککار عبکارت   شرایط   انتخاب شدند

ورزشی و  ۀسال سابق ششود از:  الف  داشتن حداق  ب
ب   ؛یای رسکککمهکککشککک ا یککککی از با یت درعضکککو

صربیت  ةاساس گزار  اداربرباید دانشجویان این گرو  
و هم کی  باشند های ورزشی عضو صیم ،بدنی دانش ا 

در آمادگی ب  سر برند  گرو  غیرورزشکار دانشجویانی 
نی منظمککی ورز  و  عالیککت بککد ۀبودنککد ککک  سککابق
 اطالعات  ردی نداشتند   ۀنام براساس پرسش

برای گردآوری اطالعات اسکتفاد   نیز زیر  هایاز ابزار 
 :شد

 کرم  ایکن  مشخصات فرردی:   فرم ثبتلف. ا 

 ،االصی در رابط  با مشخاات  ردی آزمودنیؤحاوی س
میزان  عالیت بدنی در از قبی  سن، قد، وزن، جنریت، 

 ،ورزشی و پرکت ورزشکی   ۀورزشی، رشت هفت ، سابقۀ
 بود 

نامۀ اضرطراب صرفتی و حرالتی    پرسش ب. 

 و صکفتی  اضکطراب  گیریانداز  برایبرگر:  اشپیل

 اشکلی   حکالتی و  اضطراب صفتی نامۀپرسش از حالتی
اشکلی  برگکر و    را نامک  پرسش این شد  استفاد  9برگر

 0403سال  و در کردند صهی  0422در سال همکاران 
ۀ اضکطراب  نامک پرسکش   شکد نظکر   صجدیددر مفاد آن 

 02ککک   ،اسککتپرسککش  92حککاوی  صککفتی و حککالتی
پرسکش دی کر    02اضکطراب صکفتی و    هاآنپرسش از 

-پاسکخ  بک    د ونکنگیری می  اضطراب حالتی را انداز

 بکا  را خود  احراسات ک  دندهرا می امکان این دهند 

                                                                        
4. State & Trait Anxiety Inventory  STAI( 
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 بکرای  ،چهکار نمرة  و ،اضطراب عدم برای ،یک  نمرة

، بکرای هکر   در مجموع و کند بندی رد  ،باال اضطراب
 این شود  پایاییمی  ثبت 02 صا 02 بین  های نمر رد 

بکرای دانشکجویان    همککاران  و اشکلی  برگکر   را ابزار 
سیرییا، و  صت،اند )پریما، نیبلی، صیکرد  گزار  00/2

نامک   پناهی انرجام درونی پرسکش  در ایران، و  0200
 40/2صا  20/2بین  ،رونباخک یآلفا ۀبا رو  محاسب ،را

 بیکان ککرد   02/2 ،آزمکایی بکا رو  باز  ،راو پایایی آن 
    0320پناهی، )
 یابکر دسرت برترر:    ۀج. آزمون تنظیم زاویر  

 دست ۀیزاو میصنظ دست ا  از ،حس حرکت یریگز اندا
 سال در این دست ا   شد استفاد   0304بهرامی ) برصر

 عملکرد یابیرزا برای ،یشورو ریجماه اصحاد در 0400
 یی و پایاییروا  دش یمعر  ورزشکاران یحرکت -یروان
 قیککطر از  0304بهرامکی )  ،در کشکور را  آزمکون  نیک ا

 سکط   در 21/2 یاصکل  دسکت ا   با یهمبرت  بیضر
 د کر گزار  مناسب زین را آن ییایپا و 0/2 یدارامعن

بایکد  ، آزمکون  نیا یاجرا یبرا   0304بهرامی، ) است
ک  حداکبر  ،س دست ا أآزمودنی در رآرنج دست برصر 

 بدین منظور، گر ت میجای درج  است،  42آن  ۀزاوی
آشکنایی بکا نحکوة اجکرای     برای  ،هاابتدا صمام آزمودنی

بکا  دسکت برصکر را    ۀآزمون، س  بار صرت صنظکیم زاویک  
-با استفاد  از بازخورد بینایی انجکام   و آزمون رکمک 

ستفاد  از بکازخورد  بدون ا ،یآزمودن هر ازدادند  سلس 
طکوری  ب  گر ت  شد؛صنظیم زاوی   صرت بار س  ،بینایی
 زانیک م آزمون بار س  از  آمددستب  ةنمر نیان یمک  
 ۀزاویک داد  دسکت مکی  بک   را هکا یآزمودن ی مطلقخطا

 شروع حرکت هر بار در دست آزمون ر بود  

-همکاهن ی همۀ پژوهش از آغاز  پیش: روش اجرا 

علوم انرانی دانشک ا  اراك بک     ةشکدهای الزم با دان
صکوجیهی   ۀها طی یک جلرعم  آمد  صمامی آزمودنی

ای از و خالصک   شکدند  هکا آشکنا  با نحوة انجام آزمون
برای آنها صشکری  شکد  سکلس هکر ککدام از       پژوهش
 ۀاضطراب صفتی را ب  ضکمیم  ۀنامها پرسشآزمودنی

در  ،نامۀ مشخاات  ردی پکر کردنکد و سکلس   پرسش
رسکمی   ۀیکک مرکابق   حس حرککت  نجام آزموناروز 

صربیکت بکدنی    ارةزیر نظر اد و دارت در سط  دانش ا 
سک  بکار   هکا  و از صک صک آزمودنی شد دانش ا  برگزار

بکدون   ،دست برصر )حس حرککت   ۀآزمون صنظیم زاوی
-ب  ةنمر نیان یمگر ت  شد  استفاد  از بازخورد بینایی 

 را هایآزمودن قی مطلخطا زانیم آزمون از  آمد دست
صمام  ،از مرابق  پیشدقیق   02داد  همچنین نشان می
اضطراب حکالتی را پکر کردنکد      ۀنامها پرسشآزمودنی

برای  یجوایز ،برای ایجاد اضطراب در شرایط مرابق 
 ۀک  از قبک  همک   نفرات اول صا سوم در نظر گر ت  شد

 هزار 022خبر داشتند )برای نفر اول  از آن هاآزمودنی
هکزار   12هزار صومان و  نفر سکوم   22صومان، نفر دوم 

 صومان   

متغیککر مککالك   پککژوهشایککن  : درروش آمرراری 

بککین نیککز اضککطراب  حککس حرکککت و متغیککر پککیش 
 آمکار  از، هکا داد  صوصکیف  بکرای  صفتی و حالتی بکود  

 ،هکا رمکال بکودن داد   ننرمکال یکا غیر  برای صوصیفی، 

رسککی لمککوگروف اسککمیرنوف، بککرای بروک آزمککون از
از آزمککون همبرککت ی   ،ارصبککاط متغیرهککا بککا هککم   

پیرسکککون، بکککرای اطمینکککان از امککککان اسکککتفاد  از 
واصرککون اسککتفاد   -رگرسککیون، از آزمککون دوربککین  

صحلیککک  واریکککانس و  آزمکککون ،شکککد و در نهایکککت
 ۀزمککان اسککتفاد  شککد و کلیککهککم رگرسککیون چندگانککۀ

  عملیککات آمککاری بککا اسککتفاد  از نککرم ا ککزار اس  پککی
 انجام شد  00 نرخۀ   اس  اس

 هایافته
کنندگان های آماری شرکتشاخ ، 0 جدول 

های اضطراب صفتی، پژوهش را در مورد نمر 
مقدار خطای حس  اضطراب حالتی، اضطراب کلی و

  دهد    حرکت نشان می



 3131، بهار 7شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان 332

 ورزشکارریغ و ورزشکار گروه دو در پژوهش یرهایمتغ یفیتوص آمار .3جدول 

SD عالیت بدنیسط صعداد میان ین    

20/0  02/90  ورزشکار 022 
 اضطراب صفتی

00/0  02/10  غیرورزشکار 022 

90/0  02/90  ورزشکار 022 
 اضطراب حالتی

03/9  02/03  غیرورزشکار 022 

92/0  91/99  اضطراب کلی ورزشکار 022 
 02/3  42/12  غیرورزشکار 022 

29/0  92/0  ورزشکار 022 
 مقدار خطای حس حرکت

42/0  20/2  غیرورزشکار 022 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ورزشکار غیر ورزشکار

اضطراب حالتی

اضطراب صفتی

 
 نمودار میانگین اضطراب صفتی و حالتی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار .3شکل 

 
 

 
 نمودار میانگین خطای حس حرکت در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار .2شکل 
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مشکاهد    ،0و  0، شکک   0طور کک  در جکدول    همان
ن از اضکطراب صکفتی، حکالتی و    ورزشککارا  ،شکود می

خطای حس حرکت کمتری نربت ب  غیرورزشککاران  
هکای دو گکرو ، خطکای    برخوردارند  براساس میان ین

حس حرککت، اضکطراب حکالتی، اضکطراب صکفتی و      
بککرای  اضککطراب کلککی غیرورزشکککاران بیشککتر اسککت 

هکا، از آزمکون کولمکوگروف    بررسی نرمال بکودن داد  

نشان داد ک   0ایج در جدول اسمیرنوف استفاد  شد  نت
صکر از  بزرگپژوهش سط  معناداری صمامی متغیرهای 

21/2˃p   ها است  ب  همین دلی ، برای آزمون  رضی
 ةهکای آمکار  های آماری از رو و دی ر مراح  آزمون

 پارامتریک بهر  گر ت  شد 

 

  . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف 2جدول

Sig Z N متغیر  /   شاخص 

002/2  029/0  اضطراب 022 

320/2  400/2  حس حرکت 022 

 
بین متغیرهکای  را همبرت ی پیرسون  ۀنتیج 3 جدول

-گون  ک  مشکاهد  مکی    هماندهدنشان میپژوهش 

دار ابین اضطراب صفتی و حالتی همبرت ی معنک  شود،
   یعنکی  r ، 220/2 =p=/442)مببت قوی وجکود دارد  

حکالتی نیککز   بکا ا کزایش اضکطراب صکفتی، اضکطراب     
یابد  بین خطای حس حرکت با اضکطراب  ا زایش می

 داردداری وجکود  اصفتی نیز همبرکت ی مببکت و معنک   
(402=/r، 220/2 =p        همچنکین بکین خطکای حکس

داری احرکت با اضطراب حالتی همبرت ی مببت و معن
بکین   ایتنهدر   و  r ،222/ =p= /422شود )دید  می

داری ات ی معنک خطای حس حرکت با اضطراب، همبر
   r، 220/ =p= / 429) ردوجود دا

 
  پژوهشهمبستگی بین متغیرهای توصیف . 1جدول 

 خطای حس حرکت اضطراب کلی اضطراب حالتی اضطراب صفتی 

 **402/ **442/ **422/ 0 اضطراب صفتی

 **422/ **442/ 0  اضطراب حالتی

 **429/ 0   اضطراب کلی

 0    خطای حس حرکت

   **همبستگی در سطح 1/13 معنادار است

برای اطمینانِ امکان استفاد  از رگرسیون، از آزمون  
- ب 920/0 ک  مقدار آن ،واصرون استفاد  شد -دوربین 

 رض استقالل بین خطاها  و بنا بر آن،دست آمد 
و امکان استفاد  از رگرسیون را  راهم آورد   شد پذیر ت 

مقدار  وهای اضطراب لف ؤمنظور بررسی ارصباط بین مب 
-هم ۀاز صحلی  رگرسیون چندگان ،خطای حس حرکت

دهد، نشان می 9ک  جدول طورزمان استفاد  شد  همان

متغیرهای مالك )حس  ۀبین مجموع  R= /429مقدارِ 
 پژوهشبین )اضطراب صفتی و حالتی  حرکت  و پیش

مشاهد   افکند  با صوج  ب  همبرت ی قوی را بیان می
شد  از نظر  ، این مقدار واریانس صبینF= 42/393) شد 

ار ادار است  همچنین معناد  معن20/2آماری )در سط  
بیان ر وجود رابطۀ خطی بین مولفۀهای  افبودن 

   P=220/2اضطراب و حس حرکت است )



 3131، بهار 7شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان 331

زمان هم ۀ. خالصۀ رگرسیون چندگان1جدول  
P F 

 
R مدل  /   شاخص 

220/2  42/393  494/2  429/2  رگرسیون     

 

، بکا صوجک  بک  مقکدار     آمد  اسکت  1جدول در ک  چنان 
صکوان  مکی  ،داری مولفکۀ اضکطراب حکالتی   اسط  معنک 

صغییرات مربوط ب  مقدار خطای حس حرکت را پکیش  
ب  دلی  اینک  ضکریب بتکای       P= / 220بینی کرد )

استاندارد متغیر اضطراب حالتی بیشتر از متغیر مرتق  
غیککر بیشککترین سککهم را در صبککین بککود، ایککن متدی ککر 

واریانس خطایی حس حرکت دارد  ضکریب اسکتاندارد   
  = 122/2شدة رگرسیون متغیکر اضکطراب حکالتی )   

صغییر  122/2 دهد ک  ب  ازاینشان می برای این متغیر
در متغیکر خطکای    122/2لفۀ اضکطراب حکالتی،   ؤدر م

شود  با صوج  بک  مببکت بکودن    حس حرکت ایجاد می
ی رگرسکیون متغیکر اضکطراب حکالتی، بکا      ضریب بتکا 

ا زایش در اضطراب حالتی، مقدار خطای حس حرکت 

یابد  همچنین با صوج  ب  ضرایب بتای نیز ا زایش می
و   = 2 /029)رگرسیون متغیکر اضکطراب صکفتی    

کک  در جکدول     ، P= 2/ 209داری )امقدار سط  معنک 
امک  خکوبی   صواند عمیاضطراب صفتی شود، دید  می

برای پیش ویی خطای حس حرکت بعکد از اضکطراب   
حالتی باشد  ضریب استاندارد شکدة رگرسکیون متغیکر    

برای این متغیر نشان   = 2 /029) اضطراب صفتی
صغییر در مولفکۀ اضکطراب    902/2دهد ک  ب  ازای می

در متغیر خطای حکس حرککت ایجکاد     902/2 صفتی،
بودن ضریب بتای رگرسیون ببتشود  با صوج  ب  ممی

متغیر اضطراب صفتی، با ا زایش در اضطراب صکفتی،  
 یابد مقدار خطای حس حرکت نیز ا زایش می

 زمان اضطراب و حس حرکت. رگرسیون چندگانۀ هم5 جدول

P T Bate B متغیر  /     شاخص 

209/  390/0  902/  090/  اضطراب صفتی 
220/  003/3  122/  000/ لتیاضطراب حا   

 
 

 حرکت در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار . تحلیل واریانس اضطراب صفتی، حالتی و اضطراب کلی با حس2جدول 

P مجذورF 
 میانگین

 مربعات

درجه 

 آزادی
  مجذور مربعات

220/2  42/000  02/003  040 02/003  بین گروهی 

00/9   اضطراب صفتی   92/010  درون گروهی 

    22/0290  ک  

220/2  99/302  12/3200  040 12/3200  بین گروهی 

09/4   اضطراب حالتی   02/300  درون گروهی 

    02/3904  ک  

220/2  40/041  20/0024  040 20/0024  بین گروهی 

00/0   اضطراب کلی   01/030  درون گروهی 

    02/0290  ک  

220/2  02/009  92/022  040 92/022  بین گروهی 

حرکتخطای حس     31/0   20/04  درون گروهی 

    22/302  ک  
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نتایج مقایرۀ اضطراب صکفتی دو گکرو  ورزشککار و     
آمد  است  با صوج  ب  ارز   0غیرورزشکار در جدول 

بین شود ک   ، مشاهد  میP= 220/2داری )اسط  معن
اضککطراب حککالتی ورزشکککار و غیرورزشکککار صفککاوت   

 ۀج مقایرک داری وجکود دارد  همچنکین بکین نتکای    امعن
داری مشاهد  شد ااضطراب حالتی دو گرو  صفاوت معن

(220/2=P2    نتایج مقایرۀ اضکطراب کلکی    ،در ادام
با صوج  ب  ارز   ،دهد ک می دو گرو  در جدول نشان

بککین اضککطراب کلککی  ، p= 220/2داری )اسککط  معنکک
داری وجکود دارد   اورزشکار و غیر ورزشکار صفاوت معن

یرۀ خطکای حکس حرککت در دو    نتایج مقا ،در نهایت
بکا صوجک  بک  ارز      ،گرو  )ورزشکار و غیر ورزشککار  

ککک   دهکد نشککان مکی  ، P= 220/2داری )اسکط  معنک  

بین آنهکا وجکود دارد     20/2داری در سط  اصفاوت معن
دار داللکت  امعنک  ۀنیز بر وجود رابطاف همچنین مقدار 

 دارد 

 حث و نتیجه گیریب

اضطراب صفتی و  ۀبررسی رابطپژوهش این هدف از  
حککالتی بککا حککس حرکککت در دانشککجویان ورزشکککار و 

 اضکطراب  بکا  ی  کرد  کک  یغیرورزشکار پرر بود  وقت
-یمککرو دآمیز روبکک هدیککص رایطبککا شکک بککاال صککفتی

 وک آیزنک یابکد   ا زایش مکی  حالتی نیز اضطراب،دشو
 هکای موقعیکت  در اضکطراب  کک   کننکد می بیان 0کالو

 طریککق از صقکابلی  طکور  بک  و دهکد صهدیکدآمیز رخ مکی  
-مکی صعیکین   موقعیتی استرس و ایخایا  اضطراب

 ال کوی  کک   نیرکت  قکادر   کرد  حالکت  ایکن    درشکود 
 بتوانکد موضکوع   صکا  در نظر ب یرد را ر تار از مشخای
 صغییکر صفریر خود را از آن  یا کند برطرف را صهدیدآمیز

حاضکر  پکژوهش     نتکایج  0440ککالو،   و دهد )آیزنک
 ۀراب صکفتی و حکالتی رابطک   نشان داد ک  بکین اضکط  

دار و همبرت ی قوی وجود دارد  این نتکایج  اخطی معن

                                                                        
1. Aezing, & kalo  

ک   ،در این حیط گر ت  پژوهش های صورتبا بیشتر 
اضطراب حالتی و صفتی ورزشکاران بهتکر   دادندنشان 
 عابکدینی،  پشابادی،  شکهبازی و راستا بود ) هم ،است
؛ روبککازا و همکککاران، 0440کککالو،  و ؛ آیزنککک0342

   در 0220، 0بولمونکت ناوت، مکانفورت و  یاه؛ 0044
با آزمون صحلیک  واریکانس   پژوهش متغیرهای  ۀمقایر

شد ک  بکین اضکطراب صکفتی و حکالتی و       نشان داد
حس حرکت دو گرو  ورزشکار و غیرورزشکار صفکاوت  

بککا  رد  ایککن نتیجکک   وجککود داP= 220/2داری )امعنکک
ورد   در مک 0342) و همککاران  پشکابادی ک  پژوهشی 

ارصباط اضطراب صفتی و حکالتی بکا زمکان واککنش و     
هو  ورزشکاران نخب ، غیرنخب  و غیرورزشکار انجام 

 هو  بین ک  داد نشان هاآن نتایج  راستا بوددادند هم

و  حکالتی  اضکطراب  بکین  نیز و انتخابی واکنش زمان و
 وجکود  منفی معنادار همبرت ی انتخابی واکنش زمان

 صفتی اضطراب و ساد  واکنش انزم بین ارصباط دارد 

، 0342، و  عابدینی پشابادی،  شهبازیبود ) معنادار نیز
  030، ص 0220ای نکاوت و همککاران )  هک    22  ص

 و عضکالت  صکنش  حکالتی  اضطراب ک  دنکنمی اشار 
-مکی   کزایش ا ار صوج  صمرکز نتیج  در و بران یخت ی

کننکد   یمک   صنظیم را حری پرداز  عوام  این و دهد
 نرمکال )نک    صفتی اضطراب ک  ا رادی او پژوهش رد

هن کام   حکالتی  زایاضکطراب  شرایط در داشتند پایین 
در  یا تک  بهبود اجرای شاید یا تند  بهبود دیداری پاسخ
 و بران یخت ی از ناشی دیداری محرك ب  پاسخ زمان
 ا راد  زیرا باشد دیداری محرك نربت ب   بیشتر صوج 

 صوج  شنیداری محرك ب  یینپا صفتی اضطراب دارای

کک   ند، شکت دا عملکرد بهبود محرك آن در و دردنکمی
  ستراستاحاضر هم پژوهشبا نتایج این مطلب 

ای در انجکام  ک  حس حرککت نقکش برجرکت    ازآنجا 
ها های ورزشی و پیش یری از بروز آسیبمهارت ۀبهین
صقویکت حکس   بکرای  مهکم   هکای راهبرد یکی از ،دارد

                                                                        
2. Hainaut, Monfort, & Bolmont 
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های منظم ورزشی اسکت  ورز   الیتحرکت انجام  ع
هکای حکس عمقکی و حکس     صواند ب  بهبود سیرتممی

کنند، کمک جهت ثبات بدن  عالیت میدر ک   ،حرکت
   0222) 0، یانکر، کراس و هکیس کند  مطالعات برس 

ک  حس حرکت ورزشکاران  وصبکال نرکبت    نشان داد
 های ورزشی بهتر است ورزشکاران و سایر رشت ب  غیر
بین اضطراب و عملککرد   ۀرابطدربارة  ک ژوهشی در پ

شد نشان داد  انجام  کمان ایتالیا و اعضاء صیم ملی صیر
ک  بین اضطراب بکاال و عملککرد ضکعیف رابطک       شد

حاضکر  پکژوهش  همرکو بکا    یج این نت ، ک وجود دارد
   ب  003  ص، 0440، 0نای یر و ، بورصولی)روبازااست 

حاضر در این بخش بکا  پژوهش های یا ت  ،این صرصیب
هکای  ی ک  عملکرد بهتر در مهکارت یهابرخی پژوهش

ظریف را ب  ان یخت ی پائین نربت می دهند در یکک  
 کندمی ایجاد اضطراب ناکارآمدین همچنی  ستراستا

  بک   را جبرانکی  هایراهبرداز  استفاد  مضطرب ا راد و
حاضکر   پژوهش با نتایجاین امر نیز ک  گیرند می کار 
؛ دیویدسون و 0220، 3واندرالینو کولت ) و استرهم

ای نکاوت  ه؛ 0440، و همکاران ؛ روبازا0420، 9شوارصز
نشان داد کک   پژوهش های    یا ت 0220، و همکاران

بین اضطراب حالتی و خطای حس حرکت دو گرو  از 
لحاظ آماری صفاوت معناداری وجکود دارد و اضکطراب   

ی حس حرککت را  صواند میزان خطاصفتی و حالتی می
ن یصبیک اضطراب حالتی بکرای  اما سهم بینی کند  پیش

بیشکتر بکود  همچنکین اضکطراب     خطای حس حرکت 
و با صوج  بود حالتی ورزشکاران در حد بهین  و متوسط 

در حکد    بهینک  یوارون ، ک  اجکرا  یب  نظریۀ اص  یو
از اصک   پکژوهش  ، ایکن  دهدرخ میمتوسط اضطراب 

 حاضکر   پکژوهش  نتکایج    دکنوارون  حمایت می ییو
ک  بیان  ،نظریۀ خودکارآمدی باندورا صأکیدی است بر 

                                                                        
1. Bressel, Yonker, Kras, & Heath 

2. Robazza, Bortoli, & Nougier 

3. Collette & Van der Linden 

4. Davidson & Schwartz 

های هیجانی و ر تکاری  کند ال وی صفکر و واکنشمی
ایکن    سکت زاهکای اسکترس  موقعیت صأثیر ا راد صحت 

از اثر مببت ورز  بر بهبکود حکس   همچنین پژوهش 
کند و گویای این مطلب است کک   حرکت حمایت می

ورزشکاران از پکرداز  اطالعکات بهتکری     از آنجا ک 
متککری دارنککد برخوردارنککد، خطککای حککس حرکتککی ک 

، حمایت طلب و قاسمی ب  نق  از،  صیموصی)اشمیت و 
صوود، پژوهش با نتایج پژوهش های این یا ت    0320

 ، 0223) و همککاران  اشکنایدر   ،0223ایردال و گی  )
  ،0200) کومبز، کوروکس، پکاویلیری و وایالسککورت  

داد  نشکان  آنها ریاخ هایپژوهش شواهد  ستهمراستا
 صکأثیر  صوانکد صحکت   کنترل ارادی صولیکد نیکرو مکی   ک  

، صوود، ایردال و گیک  ) باشدشرایط موقتی روانی ا راد 
هککای مطالعککات طبککق یا تکک  ،  زیککرا 11، ص 0223

ر تاری، مدارهای عابی حرکتی و هیجانی ب  لحکاظ  
 یکی دارندی ر ارصباط نزدآناصومیکی و کارکردی با یکد

   بروز حکاالت  092  ، ص0223اشنایدر و همکاران، )
 ۀدامنک  صوانکد موجکب ا کزایش   میو اضطراب هیجانی 

صولید ارادی نیرو و همچنین ا زایش صحریکک پکذیری   
کککومبز و ی شککود )عنخککا -مرککیر حرکتککی قشککری 

   همچنککین بایککد صوجکک  301  ، ص0224همکککاران، 
و )اضطراب صکفتی و حکالتی   لف  ؤدو ماین داشت ک  

اجرای صکالیف  در با دقت بریاریارصباط حس حرکت  
در بریاری از مرکابقات ورزشکی،   ک   طوری  ب ؛دندار

مرابق   ةبرند  یا بازند ةکننداجرای دقیق حرکت صعیین
   0222، 1سوزا و همکاراناست )

 شود کک  استنباط میچنین کلی از این پژوهش طورب  
 ۀی و حالتی با حکس حرککت رابطک   بین اضطراب صفت

و ورزشککاران از حکس حرککت     معناداری وجکود دارد 
عوامک   صکرین  زیرا یککی از مهکم    مطلوبی برخوردارند

رو، ازایککن  اسککتمو قیککت در ورز  حککس حرکککت  
 شناسککانشککود مربیککان، معلمککان و روانپیشککنهاد مککی

                                                                        
5. Souza el al.  



 337 بررسی رابطه بین اضطراب صفتی و حالتی  با حس حرکت   ....... 

 هکای جنب برای   حرکتی -روانی هایآزمون زا ورز 
 ابکزاری  عنکوان  بک   ،قهرمکانی  و گریغربال آموزشی،
 ،یورزشک  اهکداف  بک   رسکیدن  برای کارآمد و ارزشمند

 کمکی  و کیفکی  ارزیکابی  بکا  همچنکین   استفاد  کننکد 
 صکوانیم مکی  هکا آزمکون  طریکق  از ورزشکی  هایمهارت
 آنهاصحقق برای  و طراحی یمطلوب صمرینی هایبرنام 
 و صشخی  با صوانمی طریق این از  کنیم ریزیبرنام 
 دسکت  ۀزاویک  صنظیم و کنترل در اشتبا  میزان کاهش
 عملککرد  و ورزشککاران  انتخاب اطمینان ضریب برصر،
 همچنکین   داد ا کزایش  ورزشی هایمهارت در را آنها

 غیرورزشکککاران بککا را ورزشکککاران در حرکککت حککس
  دکر مقایر 

 :منابع

 و یادگیری   0302)  ای ال ،صیموصی و ر  اشمیت،  0
 ، رسکول و طلکب حمایکت  مکۀ صرج  حرکتی کنترل

 حرکت  و علم انتشارات :صهران  ، عبداهللقاسمی

شناسی ورزشکی از صئکوری   روان   صابی  )انش ، ام  0
چاپ    0302) ، علی اصغر مردد ۀ  صرجمصا عم 

  02-32ص :   انتشارات اطالعات :صهران  اول

  یصشککخ ۀآسککتان ۀرککیمقا   0304)  ر ،ییبقککا  3

 یقکدام  متقکاطع   امانیل یپارگ با مارانیب حرکت

 یکپزشک  علوم  یبازساز یجراح از بعد و قب  حاد
  ینقزو دانش ا 

   0304)  ن ،چلون ریان و خلجی، ح    رع ی،بهرام  9

 و رویک ن کنتکرل  یحرکتک  -یروان آزمون یابیهنجار

 یهادانش ا  انیدانشجو در برصر دست ۀیزاو میصنظ

    طرح پژوهشی دانش ا  اراك  اراك شهر

 و اعتبار روایی، مقدماصی    بررسی0320)   پناهی،   1

 برگکر   لی شا صفت -حالتب اضطرا ۀیابی سیاهنرم

 مدرس  صربیت دانش ا   ارشد کارشناسیۀ نام نپایا

 ۀشناسی ورز   صرجم    روانصابی  )ارویس، امج  0

  انتشارات کوثر    صهران 0302  )نورعلیخواجوند، 

  91ص  

 ورزشی گیریجهت یرۀ   مقا0309)  ر نژاد، رمضان  2

 شمارة  حرکت گیالن  دانش ا  ورزشکار دانشجویان

  14-20  ص   00

   0342  )عابدینی، حو  شهبازی، م   پشابادی، ع  0

ارصباط اضطراب صفتی و حالتی با زمان واکنش و 

هو  ورزشکاران نخب ، غیرنخب  وغیرورزشککار   

  0 ةشکمار   ورزشکی   -رشد و یادگیری حرکتکی  

  01-02  ص 

 صنیکدگی  سکط      مقایرکۀ 0304) عابکدی، ب    4

شناسی صحولی روان  غیرورزشکاران و ورزشکاران
  000-000  ص    3 ایران

اجتمککاعی  -مبککانی روانککی   0309  )عبککدلی، ب  02
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  20-40  ص   بامداد کتاب

11. Anne, A., Poulsen, A., Jenny, M., 

Ziviani, A., & Cuskelly, M. (2006). 

General Self-concept and Life 

Satisfaction for Boys with Differing 

Levels of Physical Coordination: The 

Role of Goal Orientations and Leisure 

Participation. Human Movement 

Science, 25, 839-860. 

12. Bressel, E., Yonker, J.C., Kras, J., & Heath, 

E.M. (2007). Comparison of Static and 

Dynamic Balance in Female Collegiate 

Soccer, Basketball, and Gymnastics 

Athletes. Jathl Train, 42(1), 42-46.  

13. Cox, R. H., & Yoo, H. S. (1995). 

Playing Position and Psychological 

Skill in American Football. Journal of 

Sport Behavior, 18(3), 183-194. 

 



 3131، بهار 7شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان 331

14. Coombes, S. A., Corcos, D. M., 

Pavuluri, M. N., & Vaillancourt, D. E. 

(2012). Maintaining Force Control 

Despite Changes in Emotional Context 

Engages Dorsomedial Prefrontal and 

Premotor Cortex. Cerebral Cortex, 

22(3), 616-627. 

15. Collette, F., & Van der Linden, M. 

(2002). Brain Imaging of the Central 

Executive Component of Working 

Memory. Nature Reviews Neuroscience, 

3, 201-215. 

16. Coombes, S. A., Tandonnet, C., 

Fujiyama, H., Janelle, C. M., Cauraugh, 

J. H., & Summers, J. J. (2009). Emotion 

and Motor Preparation: A Transcranial 

Magnetic Stimulation Study of 

Corticospinal Motor Tract Excitability. 

Cognitive, Affective, & Behavioral 

Neuroscience, 9(4), 380-388. 

17. Davidson R. J., & Schwartz, G. E. 

(1976). The Psychobiological of 

Relaxation and Related States: A 

Multiprocessors Theory. Behavioral 

Contort and Modification of 

Physiological Activity,. Prentice-Hall: 

Englewood Cliffs. N.J., 399-442. 

18. Darke, S. (1988). Anxiety and Working 
Memory Capacity. Cognition and 
Emotion, 2, 145-154. 

19. Eysenck, M.W., & Calvo, M.G. (1992). 

Anxiety and Performance: The 

Processing Efficiency Theory. 

Cognition and Emotion, 6, 409-434. 

20. Grossbard, J.R., Cumming, S.P., 

Standage, M., Smith, R.E., Smoll, F.L. 

(2007). Social Desirability and Relations 

between Goal Orientations and 

Competitive Trait Anxiety in Young 

Athletes. Psychology of Sport and 

Exercise. Vol. 8, Issue 4, July, 491-505. 

21. Hainaut, J.P., Monfort, V., & Bolmont, 

B. (2006). Trait-anxiety Dependence of 

Movement Time Performance in a 

Bimodal Choice Task in Subjects 

Exposed to Moderate Anxiogenic 

Conditions. Neuroscience Letters, 196-

199. 

22. Hainaut, J.P., & Bolmont, B. (2006). 

Moderate State-anxiety Differently 
Modulates Visual and Auditory 

Response Times in Normal and Very 

Low Trait-anxiety subjects. 

Neuroscience Letters, 395, 129-132. 

23. Humara, M.M. (1999). The 

Relationship between Anxiety and 
Performance Cognitive-behavioral 

Perspective. The Online Journal of 

Sport Psychology, 1, 1-14. 

24. Jo-Ann Reteguiz. (2006). Relationship 

between Anxiety and Standardized 

Patient Test Performance in the 

Medicine Clerkship. Journal of General 

Internal Medicine. Vol. 21, Issue 5. 

25. Kais, K., & Raudsepp, L. (2005). 

Intensity and Direction of Competitive 

State Anxiety, Self-confidence and 

Athletic Performance. Kinesiology, 37, 

13-20. 

26. Lavan, W., (2000). Psychological 

Dynamic of Sport and Exercise. Human 

Kinetics (2 nd Ed.), 8, 103-121. 

27. Martens, R, Vealy, R.S., & Burton, D. 

(1990). Competitive Anxiety in Sport. 

Champaign, I,L: Human Kinetics. 

28. Magill, R. (2006).  Motor Learning and 

Control: Concepts and Applications.  

(8th Ed.). McGraw-Hill. 

29. Prima, V., Muhammad Nubli, A., Tutut 

H., Ahmad, O., & Suriya, K. (2011). 

Re-test of State Trait Anxiety Inventory 

(STAI) among Engineering Students in 

Malaysia: Reliability and Validity Tests  
Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 15, 3843–3848. 

30. Rosker, J. & Sarabon, N. (2010) 

Kinesthesia and Methods for Its 

Assessment. Sport Science Review, Vol. 

XIX, No. 5-6, 156-208. 

http://masdemo-dev.com/Author/25045399/joel-r-grossbard
http://masdemo-dev.com/Author/37108428/sean-p-cumming
http://masdemo-dev.com/Author/4060593/martyn-standage
http://masdemo-dev.com/Author/53832069/ronald-e-smith
http://masdemo-dev.com/Author/23657692/frank-l-smoll


 333 بررسی رابطه بین اضطراب صفتی و حالتی  با حس حرکت   ....... 

31. Souza, F. A., Franciulli, P. M., 

Bigongiari, A., Araújo, R. C., Pozzo, 

R., Amadio, A. C., & Mochizuki, L. 

(2007). The Effect of Fatigue and 

Visual Feedback on Sub Maximal 

Isometric Muscle Contractions. XXV 

ISBS Symposium, Brazil: Ouro Preto. 

32. Schneider, M. R., Landers, D. M., 

Phillips, W. T., Arent, S. M., & Yarrow, 

J. F.(2003). Effects of Psyching on Peak 

Force Production in Adolescent 

Athletes. Medicine & Science in Sports 

& Exercise. Vol. 35, Issue 5, 140. 

33. Tod, D., Iredale, F., & Gill, N. (2003). 

Psyching-Up' and Muscular Force 

Production. Sports Medicine. Vol. 33, 

Issue 1, 47-58. 

34. Robazza, C., Bortoli, L., & Nougier, V. 

(1998). Physiological Arousal and 

Performance in Elite Archers: A Field 

Study. European Psychologist, 3(4), 

263. 

 
 
 
 
 
 
 



 


