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 چکیده
 ورزشی جدول سنجش عواطف" سنجی نسخة فارسیای روانهپژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی

 ارچوبهچ در اهآن زیتما ی وشناخت اضطراب و یختگیانگاحساس  سنجش جهت کارآمد یابزارکه  "شدهبازنگری
ماهر  سطح مهارتی ( در دوزن 116 و مرد 102ورزشکار ) 218 تعداد ، انجام گرفت.شودیم محسوب فاجعه مدل

والیبال(  و یز، بدمینتون، بسکتبالم روی ، تنیسکمانونفر( در پنج رشتة ورزشی )تیر 122ه )تجربنفر( و کم 96)
اضطراب حالتی "، "شدهبازنگری ورزشی جدول سنجش عواطف"نامة انتخاب شدند و سه پرسش صورت هدفمندهب

 (91/0) ییامحتو و یروایی صور .نمودندتکمیل از شروع مسابقه  پیشرا  "اضطراب رقابت ورزشی"و " 2رقابتی ـ
 لفةؤم برای آزمون مجددـ  آزمون ای به روشطبقهبستگی درونطریق ضریب هماز )پایایی زمانی  و

توسط ضریب نیز  زمانگرا، افتراقی و هم. روایی همگردیدتأیید  (86/0اضطراب شناختی= و77/0ختگی=انگی
 ،بنابراین ؛مورد تأیید قرار گرفتمستقل های روهگآزمون تی  توسط هروایی ساز و تأیید شد بستگی پیرسونهم

اضطراب انگیختگی و احساس  گیریمعتبر جهت اندازه سنجیهای روانویژگیدارای  این ابزارفارسی  نسخة
  باشد.از مسابقه می پیشورزشکاران  شناختی
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 مقدمه
افزایش که تعامل بین  اندها نشان دادهپژوهش

پیچیده  یهمراه آن اثر 2های روانیخلق و 1انگیختگی
 ،4؛ هاردی1996 ،3)ادوارد و هاردی رفتار و اجرا داردبر 

انگیختگی . (1999 ،5جانل و همکاران ؛ب 9961
عنوان سطح یا شدت فعالیت فیزیولوژیکی و به

رگانیسم که در پیوستاری از خواب ایک  تیشناخروان
، تعریف شده باشدمیعمیق تا هیجان شدید متغیر 

اغلب (. 256، ص. 1992، 6است )گولد و کران
 که موضوعاین  های رفتاری در توضیح دقیقنظریه

اضطراب  انندشناختی )مروان تدر حاال چگونه تغییر
 تواندیر انگیختگی فیزیولوژیکی م( و تغییر د7شناختی

یک  ةر در اجرای ماهرانسبب تغیی صورت تعاملیهب
اثر تنها مدلی که  . باشند، ناتوان میدقهرمان شو

را بر عملکرد انگیختگی و اضطراب شناختی  تعاملی
اضطراب و  موردمدل فاجعه در" ،دهدتوضیح می
 هاردی و همکارانراستا، دراین .است "شیاجرای ورز

؛ 1991، 9رفیتاو پ هاردی؛ 1988، 8)فازی و هاردی
سه بعدی را پیشنهاد دادند که  یمدل (1999هاردی، 

ضطراب شناختی بر اجرا را اثرات تعاملی انگیختگی و ا
ر اضطراب تأثی هاطبق دیدگاه آن .دهدتوضیح می

فقط در عملکرد  10حالتی شناختی و جسمانی
 اثرگذار هستندها بر یکدیگر نیز بلکه آن باشد،مین

در این . (171 .، ص2007، مسیبی و سوی)واعظ مو
تواند شود که چگونه اجرا مینظریه شرح داده می

یعنی  ؛تغییرات مداوم در دو متغیر مستقل ةوسیلهب
تأثیر تحتاضطراب شناختی و انگیختگی فیزیولوژیکی 

                                                           
1. Arousal 
2. Psychological mood 

3. Edwards & Hardy 

4. Hardy 
5. Janelle, Singer & Williams 

6. Gould & Krane 

7. Cognitive anxiety  
8. Fazey & Hardy 

9. Hardy & Parfitt 

10. Somatic state anxiety 

. (94 ص.، 2004، 11کاکس)وارد و  دقرار گیر
ر اگ .کند که الفمدل فاجعه بیان میطورکلی، به

انگیختگی کم باشد، افزایش اضطراب حالتی شناختی 
اما اگر انگیختگی  ؛شودموجب بهبود اجرا می

 .فیزیولوژیک زیاد باشد، تأثیر متفاوت خواهد بود؛ ب
اگر انگیختگی زیاد باشد، افزایش در اضطراب حالتی 

افت فاحش و ناگهانی در  موجب ممکن است شناختی
اند )واعظ نام گذاشته "فاجعه"عملکرد شود که آن را 

اگر اضطراب  .ج (؛172 .، ص2007ی، بیمس و موسوی
سطوح متفاوت انگیختگی تأثیرات  ،شناختی زیاد باشد

گذارد )هاردی و پارفیت، عملکرد می بر یمتفاوت
، 1994، 12هاردی، پارفیت و پاتس ؛165، ص. 1991
 .(308، ص. 1996ادوارد و هاردی، ؛ 332ص. 

 ةاری توصیف نسبتاً خوبی از رابطاگرچه این مدل ابتک
اما پیچیدگی و  ؛ارائه داده است را این سه متغیر

های کم دشواری در آزمایش آن، دلیل پژوهش
 گیریابزار اندازه یک ،بنابراین ؛باشدزمینه میایندر

ابزار  سازد.تر میآزمون این نظریه را آسان ،مناسب
گیری یت اندازهقابل بر برخورداری ازعالوه گیریاندازه

که باید اجازه دهد شدۀ اجرا بینیسطوح مختلف پیش
ساختارهای مستقل انگیختگی و اضطراب شناختی 

ذکر است که بهالزم .دنآزادانه تغییر کنصورت به
پذیری زیاد در انگیختگی و اضطراب دلیل تغییربه

 ،ی که باید مشاهده شودشناختی و عملکرد
از اجرا هنگام رقابت ورزشی های متعدد گیریاندازه
رغبتی اما مربیان و قهرمانان اغلب  باشد؛میالزم 

از خود نشان گونه مطالعات برای شرکت در این
های اندازه گیری مجبور خواهند شد در ،زیرا ؛دهندنمی

درنگ بی) شناختیمکرر از عوامل فیزیولوژیکی و روان
که  درک است. قابلدنماینشرکت  (قبل و بین اجرا

 ممکن استشناس ابزار روانیا نامه پرسش بزرگی

                                                           
11. Ward & Cox 

12. Hardy, Parfitt & Pates 
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اجرای ورزشکار ایجاد  هنگامرا پرتی مقداری حواس
 .(2004)وارد و کاکس،  دنمای
گیری ارتباط برای اندازه مناسب ابزاریک  ،بنابراین 

 ةانگیختگی ـ اضطراب ـ اجرا در هنگام یک مسابق
توجه  که ممکن است زمان وجاییتا بایستمی واقعی

توجه دیگر برای قابل ةنکت کمی از ورزشکار بخواهد.
 تاین حقیقت است که حاال ،گیری این ارتباطاندازه

حال در طور مداومبه افراد شناختیفیزیولوژیکی و روان
 بایستمی تاین حاال ،دلیلهمینبه ؛باشدمیتغییر 

اجرای واقعی  زمان که ممکن است نزدیک بهجاییتا
گیری اندازهذکر است هرچقدر شایان. دگردری گیاندازه
زمان تر به نزدیکشناختی فیزیولوژیکی و روان تحاال

داشت اطمینان بیشتری توان می، اجرای واقعی باشد
شناختی فیزیولوژیکی و روان تکه این اطالعات، حاال

قبل از مسابقه و در طول  ورزشکار، دقیقاًواقعی 
 ، ص.1994، 1)رادیک و استین دهدمسابقه را ارائه می

363 ).  
، مارتینز) "22ـ رقابتیاضطراب حالتی  ةنامپرسش"

یکی از  (1990 ،3بورتون، ویلی، بامپ، اسمیت
که اضطراب حالتی را در است ترین ابزارهایی رایج

ورزش، ساختارهای شناختی، اضطراب جسمانی و 
 نامه،در این پرسش .کندارزیابی مینفس هباعتماد

بعدی معرفی شده عنوان یک ساختار تکاضطراب به
های اضطراب، ترکیبی که در آن پاسخطوریهب ؛است

شناختی از اجزای فیزیولوژیکی )جسمانی( و روان
 نامه)شناختی( در نظر گرفته شده است. این پرسش

 الزم دارد شدنتکمیلدقیقه زمان برای  10تا  سه بین
و  بودنعملیکه همین موضوع موجب غیر

برای استفاده در یک محیط رقابتی  آن شدناعتبارکم
گیری تأخیر و فاصله بین اندازه ،زیرا ؛واقعی شده است

                                                           
1. Raedeke & Stein 
2.Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-

2) 

3 . Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith 

در این ارتباط، . باشدمیو اجرا بسیار مهم 
 ای رفع این موانع صورت گرفته وهایی برکوشش

پیشنهاد  نیز گیری خالصه و کوتاهچندین ابزار اندازه
 ۀشدشکل خالصه ،این ابزارهااز  یکیشده است. 

است که  2ـ رقابتیاضطراب حالتی  ةنامپرسش
)مورفی،  داردنام  "4آمادگی روانی ةنامپرسش"

، به نقل از وارد و 1989، 5گرینزپان، جودی و تامن
دارای سه  نامهاین پرسش .(95، ص. 2004کاکس، 

جسمانی و  و و اضطراب شناختی بوده )سؤال( گویه
 ایگزینه 11لیکرت یک طیف  س را درنفهباعتماد

بندی مقیاس درجه" ،دیگرابزار . کندارزیابی می
که ( 1998، 7است )کاکس، راسل و راب "6اضطراب

جسمانی و  و اضطراب شناختی به بررسی
 ایگزینههفت یک طیف لیکرت  درنفس هباعتماد

. هرکدام از پردازدمی (قبل و در حین اجرا ،بالفاصله)
قرار بازنگری  مورد های بعدبزارها در سالاین ا
محدودیت مهم این دو ابزار در آزمایش  اما گرفتند؛
گیری ساختار ها در اندازهناتوانی آن ،های فاجعهمدل

 (. 95، ص. 2004)وارد و کاکس،  انگیختگی است
؛ هاردی 1991)هاردی و پارفیت، هاردی و همکاران 

( ب 1996 ف،ال 1996 ؛ هاردی،1994و همکاران، 
تا نشان انجام دادند  را ایمالحظههای قابلتالش

، انگیختگی یشناسی ورزشدر روان دهند که
فیزیولوژیکی و اضطراب جسمانی دو ساختار جداگانه 

همیشه  انگیختگی فیزیولوژیکی معناکهبدین ؛هستند
تغییر  ةوسیلهتواند بمی کند ودر طول اجرا نوسان می

اجرا  صورت مستقیم بربه دسترسرد در منابع مطمئن  
 ؛( 51 ، ص.1990، 8اثر بگذارد )پارفیت، جانز و هاردی

 تأثیر ی فرداجرا بر تنها زمانی اما اضطراب جسمانی
 گرفتار تفسیرهای منفی از عالئمفرد  که دارد یمنف

                                                           
4. Mental Readiness Form (MRF) 

5. Murphy, Greenspan, Jowdy & Tammen 
6. Anxiety Rating Scale (ARS) 

7. Cox, Russell & Robb 

8. Parfitt, Jones & Hardy 
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، 1990، و همکاران )مارتینز خود شود فیزیولوژیکی
از عالئم  انگیختگیذکر است که  شایان. (92 ص.

خون( و بیوشیمی فیزیولوژیکی )ضربان قلب و فشار
این دو که آید دست میهبنفرین( نفرین و نوراپی)اپی
. باشندمطرح میهایی از انگیختگی عنوان شاخصبه

ختگی انگی احساس انگیختگی یعنی درک فرد از
چگونه احساسات  که، ایندیگرعبارتبه ؛فیزیولوژیکی

شود. اگرچه احساس یا فعال میو ه انگیخت ،یک فرد
مجزا از انگیختگی فیزیولوژیکی واقعی  1انگیختگی

 گرددشود که از آن استنتاج میاما تصور می باشد؛می
باید عنوان نمود . (363، ص. 1994)رادیک و استین، 

 احساس انگیختگی است. بر حاضر پژوهشتمرکز که 
این باور بر  (1989) 2و همکاران راسلراستا، دراین
مستقل از  عنصردو فرد شامل که هیجانات  بودند

خوشی  ی ازدرجاتیعنی احساس انگیختگی و  یکدیگر؛
درجات خوشی و لذت، احساسات  باشد.می 3و لذت

مندی و نارضایتی او نشان یک فرد را از میزان رضایت
های از تکنیکبا استفاده ها آن مطالعاتدهد. می
 عنصرکه این دو  شان دادنبعدی چندگذاری نمره

را در  توجهی از اختالف واریانسزیربنایی، میزان قابل
 4گزارشیهای هیجانی خودگیریاز اندازهاستفاده 

 (.363، ص.1994د )رادیک و استین، نکنبینی میپیش
مایر و ؛ 1985، 5واتسون و تلیژن) نیز دیگر مطالعات
اس دو پیوستار احس که ند( نشان داد1988، 6گاشک

د نتوانانگیختگی و درجاتی از خوشی و لذت می
 یکدیگرد و در انتهای دو بعد مستقل از نچرخش یاب

 "عواطف مثبت و منفی"را سازماندهی شوند که آن
مورد تر درکامل ذکر است که مباحثبهالزم. نامندمی

 هایپژوهشدر ای عواطف و شکل دایره ابعاد هیجانی

                                                           
1. Felt arousal 

2. Russell 

3. Hedonic Tone 
4. Self-Report 

5. Watson & Tellegen 

6. Mayer & Gaschke 

؛ مایر و گاشک، 1985)واتسون و تلیژن، مرتبط 
؛ رادیک و 1989؛ راسل، ویس و مندلسون، 1988
 .شودمیمشاهده  (1994استین، 

بـودن عواطـف،  بعـدی بر دوراستای نظرات مبتنی در
 بـه و کوتـاه یک ابزار ساده( 1989) راسل و همکاران

انگیختگـی گیری برای اندازه را "7جدول عواطف"نام 
یـک جـدول  ایـن ابـزار. دندنمواحساسات پیشنهاد و 

که در محور عمـودی، احسـاس  است 9x9شطرنجی 
تـا  انگیختگـی بسـیار پـایین" ةانگیختگی را در دامن
در محور افقی  و کندارزیابی می "انگیختگی بسیار باال

ناخشنودی تـا " ةاز دامن 8احساس خشنودیبه بررسی 
ــاد ــنودی زی ــرت  "خش ــف لیک ــهدر طی ــه ن  ایگزین

روایـی  و پایـایی (1989راسل و همکاران ) .پردازدمی
ــراســازه، هم ــیگ ــین آن راو پیش ، افتراق ــار  ب در چه

 یپایـای کـه گـزارش کردنـد مطالعه در یک پـژوهش
بـین  بسـتگی پیرسـونبا استفاده از ضریب هم االییب

خشـنودی  برای احساس آزمون مجددـ  آزموننمرات 
(98/0r= و )( 97/0احساس انگیختگـیr= )گـزارش 

ة نامپرسـشکـه نمودنـد تأیید گران هشاین پژوشد. 
 باشد.برخوردار می یقبول روایی و پایایی مورد از حاضر

 ااین ابزار ب از دیگر شدۀة بازبینییک نسخ ،پس از آن
و  رادیـکتوسـط  "9عواطـفسنجش  جدول" عنوان

در محـور این ابـزار . گردید پیشنهاد (1993) همکاران
انگیختگی و حالـت روانـی  تواندسادگی میبه عمودی

 ؛گیری کنـدقبل و در حین اجرا اندازه ،فرد را بالفاصله
انگیختگی را جدای از اضـطراب جسـمانی  ۀانداز ،زیرا

انگیختگـی را در  از عـدبو پیوسـتار ایـن  دهدارائه می
انگیختگـی بسـیار پـایین تـا انگیختگـی "ای از دامنه

                                                           
7. Affect grid 

8. Pleasure 

  Sport Gridاصلی این ابزار در متن انگلیسی ۀکه واژتوجه به این . با9
که در فارسی  است "جدول ورزشی"باشد و معنای لغت به لغت آن می

با کمک  ،لذا ؛شناختی نداردگیری روانیک ابزار اندازهتداعی واضحی از 
سازی معادل "جدول سنجش عواطف ورزشی"نام  اساتید فن، این ابزار به

 شده است.
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 متغیـر نیـز ر افقیدر محو. کندارزیابی می "بسیار باال
ای از اضـطراب عنوان نماینـدههرا ب 1احساسات /افکار

 نـهدر یـک طیـف لیکـرت  نفسهشناختی و اعتمادبـ
رادیک و اسـتین . دهدمورد سنجش قرار می ایگزینه

ای از دامنه ،پیوستار این بعددهند که ( شرح می1994)
افکار و احساسات بسیار منفی )اضطراب شـناختی( تـا 

ــاف ــت )اعتمادب ــیار مثب ــات بس ــار و احساس  نفس(هک
جـدول سـنجش هـا اههـار داشـتند کـه آن .باشدمی

ترین ابزار کوتاه برای آزمـایش مـدل مناسب ،عواطف
ارزیابی را  "احساس انگیختگی"این ابزار  فاجعه است.

( احساس 1994و استین ) رادیک زمینه،دراین .کندمی
چگونه یـک  نند کهکگونه تعریف میاینانگیختگی را 

که آیـا مستقل از این ؛شودبرانگیخته یا فعال می ،فرد
در  .باشـد ساس مرتبط با انگیختگی، مثبت یا منفیاح

هـای ویژگی( 1993رادیـک و همکـاران )این ارتباط، 
با اسـتفاده از افـراد ورزشـکار سنجی این ابزار را روان

(72N= )را  ها روایی مالک و سازهآوردند. آن دستهب
گیری با چند مقیاس اندازهة این جدول مقایس از طریق
 ةنامکردن پرسـشکامـل .الـف نمودنـد:گزارش دیگر 

 ؛(1990)ماتنز و همکاران،  2ـ رقابتیاضطراب حالتی 
 10ارزیابی اجرای فـردی در یـک طیـف لیکـرت  .ب

همیشـه بهتـر از همیشه بدتر از همه تـا "از  ایگزینه
کـه  ایگزینه نهلیکرت  یک مقیاس طیف .ج؛ "2همه

افکار منفـی تـا ، کم تا زیاد سه سازۀ سطح انگیختگی
مثبــت و احساســات خشــنودی تــا ناخشــنودی را 

بسـتگی ضـریب همبراین، عالوه .نمودگیری میاندازه
پیرسون در روایی افتراقـی بـین افکـار/ احساسـات و 

 معـادل عواطف سنجش احساس انگیختگی در جدول
(11/0r=) اسـتقالل ایـن  ۀدهندکه نشان آمددست هب

بستگی پیرسـون ضریب هم دو سازه از یکدیگر است.
انگیختگـی ایـن  ةمقایس( در=72Nگرا )در روایی هم

اضــطراب  ةنامابــزار و اضــطراب جســمانی از پرســش

                                                           
1. Thoughts/ Feelings 

2. Worst ever to Best Ever 

کـه بـود ( =40/0rنیـز معـادل ) 2ـ حالتی شـناختی
 دهـدنشـان میو  باشدمیارتباط متوسط  ۀدهندنشان
دو سـازه از نظـر تئـوریکی براسـاس مفهـوم  هـر که

 ةمجموعـ ،اما انگیختگـی ؛شوندانگیختگی تعریف می
احساسات را نسبت به اضـطراب جسـمانی از بیشتری 

ــامل می ــودش ــراین،عالوه .ش ــریب هم ب ــتگی ض بس
بـین  که نشان داد (=72Nگرا )پیرسون در روایی هم

افکـار/ احساسـات در ایـن ابـزار بـا دو سـاختار  ۀساز
ــ ــناختی و اعتمادب ــطراب ش ــشهاض  ةنامنفس از پرس

 ترتیب)به داردارتباط وجود  2ـاضطراب حالتی شناختی
47/0-r=  58/0وr=.)  برای روایی مالکی نیز نمرات

و  گردیـدانگیختگی با یک آزمـون عملکـرد مقایسـه 
)نسـبت بـه انگیختگـی مثبـت بـاال کـه  گزارش شد

ارتباط دارد باالتر اجرای  ۀنمربا انگیختگی منفی باال( 
(0001/0-P= ،74/3= (1،60)t). ذکر است که شایان

ها بودن گویـهآیتمیدلیل تـکهبـها ثبات درونی آیتم
  .(1994 ،)رادیک و استین محاسبه بودقابلغیر

شدت میزان های فاجعه بهمدل برمبنای مطالعات،
 ،بنابراین ؛انگیختگی و اضطراب شناختی توجه دارند

 گیریمیزان شدت این دو متغیر اندازه ن ابزار نیزای در
های پژوهش (.95. ص. 2004شود )وارد و کاکس، می

های گیریاندازه که انداولیة فیزیولوژیکی نشان داده
نمایشگر میزان  ،از احساس انگیختگی 3خودگزارشی

 گیریاندازه فعالیت عمومی بدن نسبت به از بیشتری
ضربان قلب و هدایت  انند)م انگیختگیفیزیولوژیکی 

 (.1970 و 1967، 4)تایر باشندمیالکتریکی پوست( 
گیری نظریة برای اندازه جدول سنجش عواطف اگرچه
 )درستی( سادگیاحساس انگیختگی را به فاجعه،
 مفهومدر محور افقی،  اما کند؛میگیری اندازه

عنوان دو قطب هنفس را بهاضطراب شناختی و اعتمادب
این جدول دارای . کشدتصویر می به)متضاد( مخالف 

 /افکار گیریاندازهبه دو بعد است که در بعد افقی

                                                           
3. Self-Report Measures 

4. Thayer 
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ای از اضطراب شناختی و عنوان نمایندههب 1احساسات
دو  کهاین ها ازاما پژوهش پردازد؛مینفس هاعتمادب

قطب  دونفس، هساختار اضطراب شناختی و اعتمادب
)هاردی،  اندنکرده حمایتهستند،  یکدیگرمخالف 
؛ 1993 ،2و هاردی ؛ جونز، سوانب 1996 و 19990

ترکیب دو  ،بنابراین ؛(1990؛ مارتینز و همکاران
یک پیوستار برای  در یکدیگرساختار مجزا از 

که این پیوستار چه چیزی را کردن اینمشخص
 .باشدآفرین می، مشکلکندمیگیری اندازه

ر مدل فاجعه در تکالیف بیشت برای بررسی ،روایناز
 عنصردو بتواند  همنیاز به ابزاری است که  ،مختلف
اضطراب شناختی و انگیختگی  یعنی ؛اصلی

بتواند این دو هم  و گیری کنداندازه فیزیولوژیکی را
طور هساختار )اضطراب شناختی و انگیختگی( را ب

. نمایدگیری اندازه یکدیگراز  و جدا مستقل
گیری ابعاد اضطراب فهوم و اندازهم ،دیگرعبارتبه

مستقل  بایستمیشناختی و انگیختگی فیزیولوژیکی 
با . (96. ص. 2004)وارد و کاکس،  یگر باشداز یکد

جدول که رسد نظر میبه شدهتوجه به مطالب ذکر
 ةنامپرسش ابزار بهتری نسبت به ،سنجش عواطف

 اما ؛باشد بندی اضطرابآمادگی روانی و مقیاس درجه
کردن دو ساختار اضطراب ناتوانی در مجزا دلیلهب

 ؛است، دارای ضعف نفسهشناختی و اعتمادب
ضعف، وارد و بردن این نقطهبرای ازبین ،دلیلهمینبه

این ابزار به نام  ۀشدنظرتجدید ة( نسخ2004کاکس )
 را "3شدهبازنگری ورزشی جدول سنجش عواطف"

عد بجدول در  این پژوهشگران در اینارائه دادند. 
را  در ابزار قبلی احساس انگیختگیهمان  عمودی

شده برای استفاده هایواژهاما  ؛ندنموداستفاده 
که  بر این باور هستند ،زیرا ؛انگیختگی را تغییر دادند

انگیختگی برای ورزشکاران کمتر استفاده  ةکلم

                                                           
1. Thoughts/ إeelings 

2. Jones, Swain & Hardy 

3. Revised Sport Grid (sport grid-R) 

آن متوجه اشتباه  به هاآنکه شود و ممکن است می
از  را احساس انگیختگیاین جدول  ،براینبنا ؛بشوند
تا  (کسل یا تنبل بسیارپایین )هیجان بسیار " ةدامن

 گیریاندازه "4(تنش )بسیار پرباالهیجان بسیار 
هایی هستند که ورزشکاران از ها واژهاین ؛دکنمی
تر فهمها قابلکنند و برای آنها بیشتر استفاده میآن

این نسخة  اما ؛(96. . ص2004)وارد و کاکس،  است
در اضطراب شناختی را  ،عد افقیبدر  شدهنظرجدیدت

 "5بدون نگرانی تا بسیار نگران" ةدامن از یک پیوستار
شده گرفتهکارهکلمات ببراین، عالوه .کندارزیابی می

جدول سنجش  ةبه نسخة اولی تدر محور افقی نسب
قد معت این پژوهشگرانزیرا  ؛عواطف تغییر کرده است

برای ورزشکاران مورداستفاده های بودند که واژه
خود بیشتر از این  محاورات درها آنو  بودهتر فهمقابل

در یک  این پژوهشگران کنند.استفاده می کلمات
با استفاده از افراد ورزشکار  اعتباریابی ةمطالع

(209N=)، مقایسة  ةوسیلهروایی مالکی و سازه را ب
گیری دیگر گزارش اس اندازهاین جدول با چند مقی

 2ـ رقابتیاضطراب حالتی  ةنامپرسش .الف نمودند:
ابزار جدول سنجش  .ب ؛(1990تنز و همکاران، ر)ما

نفس هاعتمادب .ج ؛(1994 ،)رادیک و استین عواطف
در  شدهنظرآمادگی ذهنی تجدید مقیاسآیتمی از تک

 .(1994)کران،  اینه گزینهیک طیف لیکرت 
بستگی پیرسون در ضریب هم ر است کهذکشایان

مقایسة اضطراب شناختی ( در=209Nگرا )روایی هم
 2ـ اضطراب حالتی رقابتی ةناماین ابزار و پرسش

ارتباط متوسط  ۀدهندبوده که نشان( =43/0r) معادل
بستگی پیرسون در ضریب هم .باشدمیجهت و هم

روایی افتراقی بین اضطراب شناختی و احساس 

دست هب( -=07/0rنیز برابر با ) ختگی در این ابزارانگی

                                                           
4. Very Low Activation …….. very High 
Activation (Very Flat or Sluggish) (Very 

Pumped-Up) 

5. Not Worried ……..  Very Worried 
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 .دارداستقالل این دو سازه از یکدیگر  ازآمد که نشان 
دارای با استفاده از مقایسة افرادی که براین، عالوه
ای سابقهبا افرادی که  بودندورزش رقابتی  ةتجرب
نشان داده  در تعیین روایی سازه ،نداشتندزمینه ایندر

 ورزشکارو غیرافراد ورزشکار راب شناختی اضطشد که 
با  بیشتری ارتباط در این ابزار، طور جداگانههب

 اضطراب حالتی رقابتی نامةپرسش اضطراب شناختی
 .ردنسبت به ابزار جدول سنجش عواطف دا 2ـ

که احساس انگیختگی این  عنوان گردید ،همچنین
اضطراب حالتی نامة ابزار با اضطراب جسمانی پرسش

این امر  که (=04/0r) ردارتباط ندا، 2ـ رقابتی
یکدیگر  بهعدم وابستگی این دو سازه  ۀدهندنشان
 است.

( معتقد بودند که 2004وارد و کاکس )راستا، دراین 
ابزار بهتری  ،شدهجدول سنجش عواطف بازنگری

تواند که می های فاجعهدلی مبرای آزمایش میدان
انگیختگی را  طور واضح اضطراب شناختی وهب

و دهد که این دو نشان می باشد، میگیری کنداندازه
منظور به ،بنابراین ؛ساختار از یکدیگر مستقل هستند

و  گیری اضطراب شناختیارزیابی مدل فاجعه و اندازه
قبل و در  ،بالفاصله ورزشکاران احساس انگیختگی

ی مسابقه، چنین ابزار کوتاه و معتبری بسیار حین اجرا
یافتن ارتباط این عوامل  ،د خواهد بود. همچنینمفی

های شناختی با عملکرد ورزشکاران در رشتهروان
ورزشی مختلف از جمله میزان کاهش و یا افزایش 
اجرا در اثر تغییرات سطح انگیختگی و اضطراب 

که جاییآنازباشد. قهرمانان بسیار مهم و ضروری می
گردیده است، تاکنون در ایران این ابزار معرفی ن

به ارائه و معرفی جدول پژوهش حاضر  در پژوهشگران
الزم  ،زیرا ؛اندپرداختهشده بازنگری سنجش عواطف

شناختی، های رواننامهاست هنگام استفاده از پرسش
دسترس پژوهشگر باشد تا در ها درروایی و پایایی آن

اگرچه طراحان د. گیرمورد استفاده قرار تفسیر نتایج 
 ةاصلی را در جامع ةروایی و پایایی نسخ ،ن ابزارای

اما روایی و پایایی جدول  ؛اندنمودهنظر تأیید مورد
تاکنون در ایران بررسی شده بازنگریسنجش عواطف 

های این ژهوا ةپس از ترجم ،راستاایناست. در گردیدهن
شناسی توسط متخصصان روان)ابزار به زبان فارسی 

 وال تغییر در مفاهیم اصلی ، احتم(ورزش و زبان
جدید وجود دارد.  ةهای فرهنگی در جامعمغایرت

آوردن روایی صوری و دستهب تنها دیگر،سویاز
گیری پس از ترجمه کافی محتوایی یک ابزار اندازه

مطابق با  این آزمون ۀروایی سازتعیین  بلکه باشد،نمی
. استالزامی کشور  جهت استفاده در اصلی ةجامع
 جهتسنجی تعیین پایایی ابزارهای روان براین،وهعال
های مختلف در شرایط و زمان بودن آزمونپذیرتکرار

 بایستمی و با تغییر جامعه باشداز دیگر الزامات می
 پایایی زمانی و ثبات درونی این ابزار تعیین گردد

 ؛(18، ص. 2013زیدآبادی،  و )فرخی، متشرعی
تعیین معرفی و هدف پژوهش حاضر با  رو،ازاین
 ةروایی و پایایی( نسخ)سنجی های روانویژگی

 ورزشی عواطفجدول سنجش "فارسی 
 انجام گرفت. "شدهبازنگری

 

 پژوهش شناسیروش
 بدون مداخلهسنجی یک پژوهش روان پژوهش حاضر

 هدف آن بررسی پایایی است کهو از نوع توصیفی 
، 1گراهم ۀسازروایی ، حتوام و صوریروایی  زمانی،
نسخة زمان و روایی هم 2سازۀ افتراقی روایی
ورزشی عواطف جدول سنجش  ۀشدفارسی

  .باشدمی شدهبازنگری
 کنندگانشرکت

 ورزشکاران مرد و زن ةکلی راپژوهش  جامعة آماری
تشکیل و ماهر تجربه کمسطح دو در  شهر تهران

 ةرشت پنجها در آزمودنیذکر است که بهالزم. دادند
میز، بدمینتون،  کمان ریکرو، تنیس رویوی )تیرورزش

                                                           
1. Convergent Validity 

2. Discriminant Validity 
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اساس و برهدفمند صورت به ،والیبال( و بسکتبال
شرکت در  ة)داشتن سابق معیارهای ورود به مطالعه

با توجه به عدم انتخاب شدند. های ورزشی( رقابت
پژوهش ة حجم نمون ،جامعه افراد اطالع از تعداد دقیق
 نمونةافراد عداد ت اساسبرو  آنمطابق با هدف 

تعیین  (2004)وارد و کاکس،  گریدمشابه  مطالعات
رای اطمینان بیشتر و قابلیت ب ،منظورگردید. بدین

های تر و رشتهدهی نتایج به جامعة بزرگتعمیم
مورد آزمون قرار  آزمودنی 218تعداد  ورزشی بیشتر،

تا  21سنی بین  ةدامنزن با  116و مرد  102ند )گرفت
سطح متفاوت  در دو هااز میان آن ال( کهس 30

 96 (ورزشی ةسال تجربهفت با بیش از )ماهر  مهارتی
 ةسال تجربسه با بیش از ) ماهر()نیمه تجربهکم و نفر

عنوان نمونة پژوهش انتخاب به نفر 122 (ورزشی
 ةافراد ماهر حداقل تجربة شرکت در یک مسابق .شدند

ا داشتند و افراد ی رکشور گیل ای کی ةدست یباشگاه
 چندشرکت در  ةسابقدارای حداقل نیز تجربه کم

ذکر این نکته  .بودندرسمی یا دوستانه  ةمسابق
به دو سطح ماهر بندی تقسیممبنای  ضرورت دارد که

)وارد و ینه زماینگرفته درطالعات انجامم ،تجربهو کم
  .بود( 1994 ن،یاست و کیراد؛ 2004کاکس ،

 هاردآوری دادهشیوه گ ابزار 
 ةنامپرسش سهابزار مورد استفاده در این پژوهش 

)وارد و  شدهبازنگری ورزشی جدول سنجش عواطف
 2ـ رقابتینامة اضطراب حالتی پرسش ،(2004کاکس، 

اضطراب  ةنامو پرسش( 1990تنز و همکاران، ر)ما
 بود.( 1977تنز و همکاران، ر)ما 1رقابت ورزشی

 شدهبازنگری ورزشی جدول سنجش عواطف

)وارد و  شدهبازنگری ورزشی عواطفجدول سنجش  

دو که  )پیوست( است 9x9( یک جدول 2004کاکس، 
نه روانی ورزشکار را در یک مقیاس لیکرت  ةمؤلف
محور  و دردهد سنجش قرار میمورد  ایگزینه

                                                           
1. Sport Competition Anxiety test (SCAT) 

محور در سطح احساس انگیختگی و  آن عمودی
. شودگیری میاضطراب شناختی اندازه ،افقی
احساس انگیختگی از پیوستار ذکر است که شایان
 و بسیار باال هیجانتا  بسیار پایین هیجان" ةدامن

 تا بدون نگرانی" ةپیوستار اضطراب شناختی از دامن
 آزمودنی دو یا سه دقیقهکند. تغییر می "یار نگرانبس

میزان هیجان و نگرانی خود را  ،قبل از اجرای مسابقه
آزمودنی ) زندعالمت می در این جدول نسبت به آن

 ۀنمر ( وزندفقط یک عالمت در این جدول می
شناختی دهندۀ دو سازۀ روانآمده نشاندستهب

ذکر . باشدمی و اضطراب شناختی احساس انگیختگی
یک نمرۀ  دارای این جدولاین نکته ضرورت دارد که 

 کلی آن هیچ سازۀ خاصی را ۀنمر ،زیرا باشد؛نمیکلی 
با  هاتحلیل داده منظورهبلکه ب ،کندگیری نمیاندازه

عالمت به دو پیوستار لیکرت  آنبرگرداندن موقعیت 
دست هب سازه جداگانه برای هر ۀ، نمرایگزینه نه
افزایش  ،هدف از ساخت این جدول ،واقعدر آید.می

بالفاصله قبل از اجرا  ،زدن بازیکنعالمت سرعت
سنجی های روانویژگی( 2004وارد و کاکس )است. 

همان با  بستگیآوردن همدستهباین ابزار را از طریق 
 2اضطراب حالتی شناختی ـ ةنامها در پرسشمؤلفه

به تعیین پژوهش حاضر نیز  .اندنمودهتعیین 
در این ابزار  فارسی ةنسخ سنجیهای روانویژگی
 پردازد. میایران 

 2ـ رقابتیاضطراب حالتی  ةنامپرسش
 2ـ رقابتی اضطراب حالتی ةنامپرسشدر این پژوهش 

برای ارزیابی اضطراب  (1990، مارتنز و همکاران)
سؤال  27این سیاهه دارای  مورد استفاده قرار گرفت.

مقیاس اضطراب شناختی، اضطراب و به سه خرده بوده
کدام از هر وشود نفس تقسیم میبهجسمانی و اعتماد

ذکر به. الزمباشدمیسؤال  نهها شامل مقیاسخرده
نه ای )صورت چهار گزینهفوق به ةاست که سیاه

لیکرت طیف در ( زیاد بسیاراصالً، کم، متوسط و 
واعظ ة ترجم، رابرتس و همکاران) شودگیری میاندازه
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 ،همچنین .(123 .ص، 1999 ،و شجاعی موسوی
 با آنهمسانی درونی ( و =98/0rروایی آزمون )

توسط  (=81/0α) کرونباخ آلفای ضریب از استفاده
پور محسندر ایران نیز  .گردیدتأیید ( 1990مارتنز )

 بیترتبه را نامهپرسش نیا ییروا و ییایپا( 2002)
 05/0) در سطح معناداری( 75/0) و( 83/0معادل )

P≤ )نیز  دیگر چندین پژوهش دست آورده است.به
 ذکر است کهانشای .اندنمودهتأیید این آزمون را روایی 

 در اجرا قابلیت این آزمون سؤاالت، محتوای دلیلبه

؛ دارد را متفاوت هایفرهنگ با کشورهای مختلف
 مورد گوناگون هایپژوهش در نیز ما کشور در هچنانک

 است داده نشان را معتبری نتایج و گرفته قرار استفاده
  .(26، ص. 2012)به نقل از وحیدا و زمانی، 

 ضطراب رقابت ورزشیا ةنامپرسش
د به دنوجود آورهب را ( ابزاری1977)و همکاران  مارتنز
طور بهکه  اضطراب رقابت ورزشی ةنامپرسشنام 
طراب صفتی مقیاس اضسنجش یک خرده برای خاص

 ترجمة همکاران، و رابرتس)رود کار میرقابتی به
علت . (120 .ص 1382، یشجاع و یموسو واعظ

این بود  حاضر پژوهشدر نامه استفاده از این پرسش
 ،کندارزیابی میی را رقابت اضطرابنامه این پرسش که

در باشد و مورد تأیید می در ایران روایی و پایایی آن
)فرخی و  ه استشداز آن استفاده چندین پژوهش 

 که سؤال است 15این آزمون شامل  .(1379حکاک، 
 و گیردیم تعلق یمشخص امتیاز هاگزینه از یکهر به

 کندمی تعیین را رقابتی اضطراب میزان هاآن مجموع
در این ارتباط، . (شودمی 13تا  10جمع نمرات بین )

دهد که آمادگی نشان می باشد،هرچه نمره باالتر 
 از مسابقه بیشتر است. پیششدن ببرای مضطر

 استفاده باهمسانی درونی آزمون  ذکر است کهبهالزم

 ه ودست آمدهب( =α/79) معادل کرونباخ آلفای از
ـ  ( به روش آزمون1977توسط مارتنز ) آنروایی 

  .گردیده است( تأیید =98/0rآزمون مجدد )

روایی ، 1ترجمهبا استفاده از روش ترجمه ـ باز ،ابتدا
و صحت ترجمة جدول سنجش  3، محتوایی2صوری

نفر از اساتید  پنجعواطف مورد بررسی و تأیید 
جهت تعیین روایی  قرار گرفت. زشور شناسیروان

بودن هاهر مناسبمواردی نظیر ، از نظر کیفی صوری
ام مورد سطح دشواری، میزان عدم تناسب و ابهابزار، 

عناصر  ،نتیجهدر گردید؛و اصالح قرار گرفت بررسی 
گیری هاهری توانایی اندازه لحاظهمورد سنجش ب
 رواییبررسی  منظورهببراین، عالوه مفاهیم را داشتند.

 و یعمود یمحورها در گرفتهقرار یهاعبارت محتوای
روش شاخص روایی )دو روش کیفی و کمی  از یافق

ذکر )قابل گردید ستفادها (5والتس و باسل 4یمحتوا
 7الوشه6یمحتوا روایی ضریب نسبی روش که است
 ؛است شده داده صیتشخ یاصل پژوهشگران توسط

بررسی روایی . (ه نگردیدمحاسب بخش ایندر  ،بنابراین
مصاحبه  .در دو مرحله شامل: الف کیفیلحاظ به امحتو
ساده و ، واضح درموردسنجی از ورزشکاران نظرو 
 ةو توضیحات نسخ عباراتیک از بودن هرفهمقابل

و  شدهیبازنگر ورزشی عواطف سنجش جدولفارسی 
فرد مجرب و متخصص  ششنظرسنجی از  .ب
بودن مناسب درموردورزش  سیشناروان ةزمیندر

 ةبرای جامع ابزاربودن ، مناسبجدول ةترجم
برای  آنبودن فهم و مناسبقابلی و ایران ورزشکاران
، فرم جدول. در این مرحله صورت گرفتنیازسنجی 

توضیحات کتبی  ،مربوط به نظردهی و همچنین
نظر در اختیار مورد ةو مرحل این ابزارخصوص در

مذکور قرار گرفت تا نظرات شکاران ورزمتخصصان و 
  عنوان نمایند. عبارات این جدولخود را در رابطه با 
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تعیین روایی محتوا از روش  منظوربراین، بهعالوه
که تعیین روایی محتوا جاییآن. ازگردیداستفاده  کمی

بر قضاوت افراد متخصص بود، مبتنی پژوهشدر این 
دانش تجربه و بااساس دیدگاه متخصصان باقضاوت بر
شناسی ورزش روانهای رفتار حرکتی و در حیطه

بررسی روایی محتوا  راستا، جهتدراین. صورت گرفت
. گردیداستفاده  1محتوااز شاخص روایی  شکل کمیبه

جدول سنجش عواطف پژوهشگران  ،منظوربدین
را در اختیار متخصصان قرار دادند و از  شدهفارسی

 اساس شاخص رواییتا بر ندنموددرخواست  هاآن
 سادگی ،، وضوحبودنبطتمرمحتوای والتس و باسل، 

در یک طیف لیکرت را  عباراتیک از هر بودنو روان
 است رتبطم نسبتاً  ،1 =ستین رتبطم) ایچهار گزینه

( 4 =است تبطمر کامالً و 3 =است تبطمر ،2 =
، مربوطه با استفاده از فرمول ،سپس .تعیین کنند
ذکر است شایان .روایی محتوا محاسبه گردیدشاخص 

 افرادی تعداد  شاخص روایی محتوا برابر است باکه 
 تعداد تقسیم بر ،اندداده چهار و سه ۀنمر تمیآ به که
علی  و افراد )به نقل از محمدبیگی، محمدصالحی کل
 (.1163، ص. 2015گل، 
منظور آزمونگر بهسه ها، آوری دادهجهت جمع ،سپس
ها برای کردن توضیحات و دستورالعملنیکسا

مطابق با اهداف  ورزشکاران مورد آموزش قرار گرفتند.
گیری میزان انگیختگی و برای اندازه ،این ابزار

مسابقه، از قبل  و اضطراب شناختی بالفاصله
)برای آزمونگرها در محل برگزاری مسابقات رسمی 

فراد باشگاهی )برای اافراد ماهر( و مسابقات درون
 ةضمن ارائو  یافتندحضور می( ماهرو نیمه تجربهکم

توضیحات الزم درمورد اهداف پژوهش، با کسب اجازه 
تیم، کار  سرپرست مسابقات و مربیان هر ،از مسئوالن

جلوگیری از  ذکر است که برایبهالزمگردید. آغاز می
یا ترس ورزشکاران از و  مطلوبیت اجتماعی سوگیری

                                                           
1. Content Validity Index (CVI) 

دادند که ها توضیح میآزمونگرها به آننشدن، انتخاب
و تأثیری در  شدهمحرمانه حفظ صورت بهها پاسخ آن

 ها باید، آنلذا نخواهد داشت؛ها در تیم انتخاب آن
کنند که احساس واقعی و درونی خود را بیان  تالش
 . (19، ص. 2013 ،و همکاران یفرخ) نمایند

هر فرد،  بقةمسا قبل از اجرای دقیقه 15حدود درادامه، 
 گرفت.قرار می وینامه در اختیار پرسش سه

و  2ـ اضطراب حالتی رقابتینامة پرسش انورزشکار
 ،سپسو  تکمیل نمودهرا  اضطراب رقابت ورزشی

را  شدهبازنگری ورزشی عواطفسنجش  جدول
اجباری برای شرکت در  ،. البتهندزدمیعالمت 
دلیل ا بههاز تیم رخیو مربیان ب وجود نداشتپژوهش 
و آزمونگر  دادنداجازۀ سؤال نمی ،بودن مسابقهحساس

رفت تا افتی در تعداد ها میتیم مابقیسراغ به
ه شدتکمیلجداول  ،پایان. درها ایجاد نشودآزمودنی

 نیز هانامهپرسش. گردیدآوری توسط آزمونگران جمع

دستورالعمل  با مطابق ،آوریجمع و تکمیل از پس
 هایروش از استفاده با و گذاری شدندمخصوص نمره

 .ندگرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد آماری مناسب
 

 هاپردازش دادهروش 
های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آمار روش

های توصیفی و استنباطی بود. برای محاسبة شاخص
 استفاده شد. توصیفیمرکزی و پراکندگی از آمار 

درونی سؤاالت از سانی هم تعیینذکر است که بهالزم
آلفای کرونباخ برای این ابزار  ةروش محاسبطریق 
دارای  تنهاها هریک از سازه ،زیرا ؛باشدپذیر نمیامکان

نامه با سانی درونی پرسشهم ،بنابراین است؛یک آیتم 
پایایی زمانی )ثبات پاسخ( گیری اندازهاستفاده از 
گی بستتعیین ضریب هم ةوسیلسؤاالت به

روش آزمون ـ آزمون مجدد تعیین به  2ایطبقهدرون
 72 و مرد 63نفر ) 135 روی بر مجدد آزمونگردید )

 اجرا در مسابقات بعدیو  های پژوهشآزمودنیاز ( زن

                                                           
2. Interclass Correlation Coefficient 
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 برای را ابزار سازه، روایی ةجهت محاسب .گشت(

 با ویژه صفت یک در رودمی انتظار که هاییگروه

 نمرات و برندمی کارهب ،باشند تفاوت داشتهیکدیگر 

 کهصورتیدر و کننده میمقایس یکدیگر با را هاآن

تأیید  ابزار ۀساز ییروا ،مشاهده شودی دارامعن تفاوت
گرفتة اصلی همانند مطالعات انجام ،بنابراین ؛دگردمی
جدول سنجش  جدول سنجش عواطف و روی ابزار رب

، (2004)وارد و کاکس،  شدهبازنگریی ورزشعواطف 
ه دو روش ب 1هروایی ساز ةمحاسب در این پژوهش نیز

نمرات  اختالف میانگین .الف :صورت گرفت
نگرانی مؤلفة نمرات اختالف میانگین و انگیختگی 

نفر از  166بین  تجربههای ماهر و کمآزمودنیبین 
 مستقلهای گروه تی از آزمون با استفاده هاآزمودنی

های تفاوت در نیازمندیدلیل هب .ب ؛محاسبه گردید
و در  ورزشی ةمیزان انگیختگی و اضطراب در هر رشت

بودن بعدیچند ة)نظری سطوح متفاوت مهارت
در این  مقایسهاین  ،منحنی گنبدی( ةاضطراب و نظری

مورد تحلیل قرار طور جداگانه هسه رشتة ورزشی ب
در  تنها روایی سازه تحلیلوتجزیهبراین، عالوه گرفت.

ها با آزمودنی هادر آن که صورت گرفتهایی شورز
این جدول را عالمت زده بودند  دو سطح مهارت
ضریب  درادامه،کمان(. وتیر و )بسکتبال، والیبال

 گراهم ۀروایی ساز ةیرسون برای محاسببستگی پهم
دو متغیر انگیختگی و نگرانی در  ةاز طریق مقایس

ا ب شدهبازنگری یورزش عواطفجدول سنجش 
اضطراب حالتی نامة در پرسش مشابهمتغیرهای 

)افتراقی(  واگرا ۀروایی ساز ةو برای محاسب 2ـ رقابتی
بستگی پیرسون بین دو ضریب هم ةاز طریق محاسب

  عواطفمتغیر انگیختگی و نگرانی در جدول سنجش 

                                                           
1. Construct   ٰ alidity  

. مورد استفاده قرار گرفت شدهبازنگری یورزش
احساس  سازۀ واگرا،ایی تعیین رومنظور به ،اینبرعالوه

 یورزش سنجش عواطف ةنامانگیختگی در پرسش
بستگی برای ورزشکاران، ضریب هم شدهبازنگری

 ۀاحساس انگیختگی با نمر مؤلفة ۀپیرسون نمر
نامة در پرسش و اضطراب بدنی اضطراب شناختی

 ةنامپرسش و نمرات 2ـ اضطراب حالتی رقابتی
همچنین،  .دگردیاب رقابت ورزشی محاسبه اضطر

همانند ، زمانبررسی روایی مالکی هم منظوربه
زمان را ( که روایی هم2004پژوهش وارد و کاکس )

 ۀبودن سازعلت جدا)بهگرا و واگرا همان روایی هم
، در ندبود محسوب کردهنگرانی( ۀ انگیختگی از ساز

بستگی پیرسون بین حاضر نیز ضریب همپژوهش 
شده و بازنگری اطفهای جدول سنجش عوداده

های و داده 2ـ اضطراب حالتی رقابتینامة پرسش
عنوان روایی هب اضطراب رقابت ورزشینامة پرسش

در این  حقیقت،د. دریگردزمان محسوب مالکی هم
گرا و واگرا زمان همان روایی همروایی هم ،پژوهش

های روش ةذکر است که کلیبهالزمباشد. می
های اصلی این ابزار مانند پژوهششده هکارگرفتههب

رادیک و  ؛2004وارد و کاکس، ) انجام گرفته است
 جهت انجام (.1989؛ راسل و همکاران، 1994 ،استین

 2اس .افزار اس. پی. اسنرم نیز آماری محاسبات
  مورد استفاده قرار گرفت. 23 ةنسخ

 هایافته
ها از جمله شناسی آزمودنیهای جمعیتویژگی
ی، جنسیت، نوع رشتة ورزشی و سطح تجربه در فراوان

 جدول شمارۀ یک نشان داده شده است.

                                                           
2. SPSS-23 
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 کنندگانهای جنسیت، فراوانی، سطح مهارت و نوع رشتة ورزشی شرکتشاخص .1 جدول

 تعداد جنس
 سطح مهارت               رشتة ورزشی

 تیمی انفرادی ماهر تجربهکم
 68 48 52 64 116 زن
 37 65 44 58 102 مرد

 105 113 96 122 218 مجموع
 

 روایی صوری
 هاهر بودنمناسب رینظ یموارد یصور ییروادر 
در  ابهام و تناسب عدم زانیم ،یدشوار سطح ابزار،
قرار  تأیید موردی( فیک)از نظر  این جدول هایآیتم

  .گرفت
 اروایی محتو

از قضاوت  کیفی، لحاظبه اتعیین روایی محتو جهت
 ورزش شناسیروان رب و متخصص درفرد مج شش

 نامةفارسی پرسش ةی درمورد نسخحرکت رفتار و
 .گردیدشده استفاده سنجش عواطف بازنگریجدول 

 بودنمناسب لحاظبه این ابزار که نتایج نشان داد
 ةجامع یبرا بودنمناسب درصد، 87 حدود ترجمه

 بودنمناسب و فهمقابللحاظ به و درصد 86 رانیا
 قبولقابل و مطلوب درصد 94 حدود یازسنجین یبرا

 را قبولقابلریغ ةنیگز ،افراد از کیچیه و است بوده
 از  اروایی محتو ذکر است کهبهالزم .اندنزده عالمت

 

 
برابر ( CVIعدد نهایی ) با استفاده از فرمول نظر کمی

  و مورد تأیید قرار گرفت.دست آمد هب( 91/0) با
 پایایی

 جدول سنجش عواطف زمانی بررسی پایایی منظوربه

ضریب  ةطریق محاسباز  شدهی بازنگریورزش
 ـ آزمون به روش (ICC) ایطبقهبستگی درونهم

اول و آزمون در  شدهنمرات حاصلبین  ،آزمون مجدد
بستگی همضریب  ،دومآزمون شده در نمرات محاسبه

 95 با که ای گرفته شد. نتایج نشان دادطبقهدرون
برای متغیر نگرانی پایایی زمانی  ،اطمینان درصد

و برای ( 78/0( تا )90/0) بین )اضطراب شناختی(
( 67/0( تا )84/0) بین متغیر احساس انگیختگی

 ةآزمون با نموناجرای میان دوبار  ،بنابراین باشد؛می
 آمدهدستبههای بستگی میان پاسخهم ،نفری 135

تأیید قرار گرفت. و پایایی زمانی مورد شتوجود دا

 آزمونی اجرا بار دو جینتا نیب یاطبقهدرون یبستگهم بیضر مقدار ةمحاسب .2 جدول

 معناداری سطح ایطبقهبستگی درونضریب هم هامؤلفه

 001/0 77/0 احساس انگیختگی
 001/0 86/0 نگرانی

 

 روایی
نامة جدول پرسشگرای برای تعیین روایی سازۀ هم

برای شده بازنگری یورزش سنجش عواطف
بستگی پیرسون از طریق ضریب همورزشکاران، 

عواطف متغیر نگرانی در جدول سنجش  ةمقایس
 )اضطراب با متغیر مشابه  شدهبازنگریی ورزش

 
 و 2ـ نامة اضطراب حالتی رقابتیپرسششناختی( 

اضطراب رقابت  ةناماضطراب رقابت ورزشی از پرسش
نشان  شمارۀ سهنتایج جدول گردید.  محاسبه ورزشی

نگرانی در  ةلفؤم ۀبستگی نمردهد که هممی
 ةنامورزشکاران با نمرات اضطراب شناختی از پرسش

و اضطراب رقابت ورزشی  2ـ اضطراب حالتی رقابتی
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لحاظ آماری به اضطراب رقابت ورزشیة ناماز پرسش
 ،ورزشکاراندر نگرانی  ةلفؤو با افزایش م بودهدار امعن
 ،بنابراین ؛یابدافزایش می طراب شناختیاض

 شدهبازنگری یورزش سنجش عواطف ةنامپرسش
گرا برای ورزشکاران در متغیر نگرانی دارای روایی هم

باشد. می

 اضطراب حالتی رقابتی ةنامبا پرسششده سنجش عواطف بازنگریجدول های بستگی مؤلفهضریب هم .3 جدول

  رقابت ورزشی اضطراب ةنامو پرسش 2ـ
جدول 

 سنجش
 

 2نامة اضطراب حالتی رقابتی ـپرسش
نامة اضطراب پرسش

رقابت ورزشی )سطح 

-معناداری( ضریب هم

 *بستگی

عواطف 

 *)سطح معناداری(ضریب همبستگی  شدهبازنگری

 اضطراب شناختی میانگین  
اضطراب 

 بدنی
 نفساعتمادبه

اضطراب رقابت        

 ورزشی

   
 میانگین= 01/9±47/22

66/7±89/20 

 میانگین=
 میانگین =36/19±57/6 میانگین=70/7±99/21

مؤلفة احساس 
 انگیختگی

59/1±10/7 (075/0 )11/0- 
(034/0 )

091/0 
(003/0 )081/0 (002/0 )073/0- 

 مؤلفة نگرانی
83/2±31/5 (001/0 )84/0 

(88/0 )
01/0- 

)اضطراب  77/0( 001/0) -066/0( 33/0)
 ناختی(ش

 * سطح معناداری> 05/0 

 
 

 ةنامپرسش یواگرا سازۀ تعیین روایی منظورهب
، ضریب شدهبازنگریی ورزشسنجش عواطف 

با احساس انگیختگی  ةلفؤم ۀبستگی پیرسون نمرهم
طور همان .این ابزار محاسبه گردید درنگرانی  ةلفؤم

این دو  ،شودمشاهده می شمارۀ چهارکه در جدول 
 باشندمی بستگی بسیار پایین و منفیهمدارای زه سا
(09/0- r=.)  

شود که مشاهده می شمارۀ سهدر جدول  ،همچنین
ی با معنادارارتباط  ،در جدول عواطف نگرانی ةلفؤم

 اضطراب حالتی رقابتی ةنامنفس در پرسشهباعتماد
که این دو سازه در  دهدنشان می امر و این ندارد 2ـ

 ةلفؤم .قرار ندارنددر یک پیوستار  دو قطب مخالف
با اضطراب بدنی از داری ارتباط معنا دارای نیز نگرانی
  ؛باشدنمی 2ـ اضطراب حالتی رقابتی ةنامپرسش

 

ی ورزشسنجش عواطف  ةنامپرسش ،بنابراین
 از نگرانیشده برای ورزشکاران در متغیر بازنگری

بررسی در  براین،عالوه .برخوردار استروایی واگرا 
احساس انگیختگی مؤلفة  مشخص شد که واگراروایی 

اضطراب حالتی  ةناماضطراب شناختی از پرسشبا 
دارای ارتباط  ؛ امای نداردمعنادارارتباط  2ـ رقابتی

 ةناماضطراب رقابت ورزشی از پرسشبا بسیار پایینی 
 .باشدمینفس هبو اعتماد اضطراب رقابت ورزشی

بستگی ضریب هم ،این قسمتذکر است که در شایان
متغیر احساس انگیختگی در جدول بین پیرسون 

متغیر  وشده بازنگری یورزش سنجش عواطف
 اضطراب حالتی رقابتینامة اضطراب بدنی در پرسش

 محاسبه گردید. 2ـ
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نگرانی با احساس انگیختگی در جدول سنجش عواطف ورزشی  ةلفؤم ةبستگی پیرسون نمرضریب هم .4 جدول

 شدهازنگریب

 متغیر
 احساس انگیختگی

 بستگی)سطح معناداری( ضریب هم

 -09/0( 021/0) نگرانی ةلفؤم

 
بستگی دهد که همنشان می شمارۀ سهنتایج جدول 

احساس انگیختگی با نمرات اضطراب  ةلفؤم ۀنمر
 امر و این هلحاظ آماری بسیار پایین بودبهبدنی 
 است؛از یکدیگر  دهندۀ استقالل این دو سازهنشان

ی ورزشسنجش عواطف  ةنامپرسش ،بنابراین
شده برای ورزشکاران در متغیر احساس بازنگری

براین، عالوه باشد.انگیختگی دارای روایی واگرا می
جدول سنجش  ةنامپرسش ۀتعیین روایی ساز منظوربه

 روش با استفاده ازشده ی بازنگریورزش عواطف
های لفهؤیک از مهر ۀنمر ،های گروهیتفاوت

شده بازنگری یورزش سنجش عواطف ةنامپرسش
بین ورزشکاران انگیختگی( احساس و  نگرانی ةلفؤ)م

 طور جداگانههدر هر رشتة ورزشی ب تجربهکم ماهر و
نتایج  .گردیده قایسمبا استفاده از آزمون تی مستقل 

دهد که بین نشان می شمارۀ شش و هفت ولاجد
اختالف  تجربهکمکاران ماهر و مؤلفة نگرانی ورزش

معناداری وجود دارد. بین مؤلفة احساس انگیختگی 
در رشتة والیبال و  تجربهکمورزشکاران ماهر و 

                .شودمشاهده میاختالف معناداری  نیز بسکتبال

 

 ماهرو  تجربهکم ورزشکارانانگیختگی در احساس  ةلفؤم ةمقایسمستقل جهت های گروه  تی آزمون .5 جدول

 یورزش رشتة کیتفکهب

مؤلفة 

احساس 

 انگیختگی

درجة  ماهر تجربهکم

 آزادی

نسبت 

 تی

سطح  

 میانگینتعداد                      میانگین          تعداد                معناداری 

6/0 27 بسکتبال  30 7/50  55 3/24  2 

5/50 22 والیبال  26 7/69  46 6/26  1 

7/74 39 کمان تیرو  22 7/41  59 1/03 - 302 

 

تجربه و ورزشکاران کمدر  (اضطراب شناختینگرانی ) ةلفؤم ةمستقل جهت مقایسهای گروهتی  آزمون .6 جدول

 تفکیک رشتة ورزشیبه ماهر

 نگرانی ةمؤلف
 ماهر تجربهکم

 آزادی ةدرج
نسبت 

 تی
 معناداری سطح 

 میانگین تعداد         تعداد        میانگین  

 0005/0 -10/16 55 13/2 30 33/7 27 بسکتبال
 001/0 -92/14 46 50/2 26 59/7 22 والیبال

 0005/0 -28/18 59 14/2 22 64/7 39 کمان وتیر

 
 احساس و ینگران ةلفؤمنمرات  براین،عالوه
بین دو گروه ماهر و  رزشیوی در سه رشتة ختگیانگ

 سهیمقا مستقل یت آزمون از استفاده باتجربه کم
شمارۀ . نتایج جدول )سه رشته با یکدیگر( دیگرد
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ة لفؤمتفاوت معناداری در دهد که نشان می هشت
تجربه در سه نگرانی بین گروه ماهر و کم انگیختگی و

 رشتة والیبال، بسکتبال و تیروکمان وجود دارد.

 
 

تجربه و ماهرورزشکاران کمدر  ی و نگرانیتگخیانگ لفةؤم ةمستقل جهت مقایسهای گروه تی آزمون .7 جدول
 

 مؤلفه 
 ماهر تجربهکم

 آزادی ةدرج
نسبت 

 تی
 معناداری سطح 

 تعداد       میانگین تعداد        میانگین

 0001/0 62/3 164 54/7 78 65/6 88 یختگیانگ احساس
 0001/0 01/29 164 26/2 78 58/7 88 نگرانی

 

 گیریبحث و نتیجه

های ژوهش حاضر با هدف معرفی و تعیین ویژگیپ
جدول سنجی )پایایی و روایی( نسخة فارسی روان

 انجام گرفت. شدهبازنگریی ورزشعواطف سنجش 
شرح داده  آنچه که قبالً در ارتباط با و خالصهطورهب

 ( یک ابزار ساده و کوتاه1989) شد، راسل و همکاران
گیری انگیختگی و دازهبرای ان را به نام جدول عواطف

روایی سازه،  و ها پایاییناحساسات پیشنهاد کردند. آ
بین آن را در چهار مطالعه در گرا، افتراقی و پیشهم

 نمودند که در این پژوهشیک پژوهش گزارش 
بستگی باالیی با استفاده از ضریب همزمانی پایایی 

آزمون مجدد برای ـ  پیرسون بین نمرات آزمون
احساس انگیختگی ( و =98/0rشنودی )خاحساس 

(97/0r= .نشان داده شد ) ،ب ضریهمچنین
در احساس  گراروایی هم برایبستگی پیرسون هم

 احساس انگیختگیبرای و ( =95/0rمعادل ) خشنودی
بستگی دست آمد. ضریب همهب( =95/0rبرابر با )

و  خشنودی پیرسون در روایی افتراقی بین احساس
نیز معادل  ختگی در جدول عواطفاحساس انگی

(02/0r= )برای روایی  ،ندست آمد. همچنیهب
( =77/0rخشنودی )در بعد احساس  این ابزار بینپیش
 بینی نمراتتوانایی پیش ،(=80/0rانگیختگی )و 

قیاس انگیختگی و خشنودی محرابیان و راسل 
  ( را نشان دادند.1974)

یگر از این ابزار به شدۀ دیک نسخة بازبینی پس از آن،
 و همکاران نام جدول سنجش عواطف توسط رادیک

سنجی های روانویژگی هاآن. گردید( پیشنهاد 1993)
دست آوردند. هاین ابزار را با استفاده از افراد ورزشکار ب

نشان داد  گراهم بستگی پیرسون در رواییضریب هم
 بین سازۀ افکار/ احساسات در این ابزار با دوکه 

نفس از هساختار اضطراب شناختی و اعتمادب
ارتباط وجود  2 ـاضطراب حالتی شناختی ةنامپرسش
 (. =58/0rو  =r-47/0ترتیب دارد )به
بستگی پیرسون در روایی ضریب همبراین، عالوه

افتراقی بین افکار/ احساسات و احساس انگیختگی در 
دست آمد ه( ب=11/0r) معادل جدول سنجش عواطف

 .بوداستقالل این دو سازه از یکدیگر  ۀدهندنشان که
( یک نسخة 2004وارد و کاکس ) درادامه،
جدول  ابزار سنجش عواطف به نام شده ازنظرتجدید

شده را ارائه دادند و بازنگری یورزش سنجش عواطف
  .نمودندتأیید را  آن پایاییروایی و 

ها دهآوری داابزاری که برای جمعذکر است شایان 
 نخست باید از  ةمرحل در ،گیردمورد استفاده قرار می

 بعد ةمرحل و در بودهروایی )اعتبار( برخوردار 
 ،بنابراین ؛پایایی )اعتماد( باشد بایست دارایمی

تعیین پایایی و روایی نسخة  منظوربهحاضر  پژوهش
 یورزش عواطفجدول سنجش شدۀ فارسی

 218ن پژوهش در ایانجام گرفت.  شدهبازنگری
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تجربه و کم)سطح مهارت دو ورزشکار زن و مرد با  
همراه نظر را بهورزشی ابزار مورد ةدر پنج رشت (ماهر

 و 2ـ اضطراب حالتی رقابتی نامة معتبردو پرسش
قبل از شروع یک  و ، بالفاصلهاضطراب رقابت ورزشی

 و زمانی پایایی ،. سپستکمیل نمودندورزشی  ةمسابق
افتراقی نسخة گرا و ری، محتوایی، سازۀ همیی صوروا

 ورزشی عواطفجدول سنجش شدۀ فارسی
 .محاسبه گردید شدهبازنگری
تعیین پایایی،  منظورپژوهش بهدر این  براین،عالوه
از  حاصل) این ابزار ایطبقهدرون بستگیهم ضریب

 (فاصله هفته دو با مجدد آزمونروش آزمون ـ 
 دستهب( 85/0شمارۀ دو معادل ) جدول نتایج اساسبر

ی و فرخ) ( بود75/0قبول )قابل مقدار از باالتر که آمد
 عددذکر است که شایان .(30، ص. 2013 ،همکاران

 تکرار قابلیت یا زمانی پایایی دهندۀنشان آمدهدستهب

شده بازنگری ورزشی جدول سنجش عواطف نتایج
ر از نظر این ابزا یامحتوروایی  درادامه،. باشدمی

یک بودن هرفهمساده و قابل و وضوح لحاظبه کیفی
، بودن ترجمة هر واژهمناسب نیزو  هااز گویه
و  نامه برای جامعة ایرانیبودن پرسشمناسب
سنجی بررسی نامه برای نیازبودن پرسشمناسب
لحاظ به شد کهبا توجه به نتایج مشاهده  .گردید
بودن درصد، مناسب 87 حدود بودن ترجمهمناسب

 فهمقابللحاظ به و درصد 86 ی حدودایران ةبرای جامع
درصد  94 حدوددر بودن برای نیازسنجیو مناسب

 یک از افرادقبول بوده است و هیچمطلوب و قابل
 ،بنابرایناند؛ قابل قبول را عالمت نزدهغیر ةگزین

 این ابزار مورد تأیید قرار گرفت. ییامحتوروایی 
نظر از  اییبررسی روایی محتو منظورهببراین، وهعال
محاسبه ( CVI) اروایی محتوشاخص  ۀنمر ،کمی
 برابر با امحتو ییروا شاخصو عدد نهایی د گردی

این  یامحتو روایی ،صورتبدین ؛دست آمدهب( 91/0)
 مورد تأیید قرار گرفت. نیز از نظر کمیابزار 

ین نمرات بستگی باگر هممطابق با تعریف،  
کنند گیری میواحدی را اندازه ویژگیهایی که آزمون

سازۀ همگرا  رواییباشد، آزمون دارای  معنادارمثبت و 
 و یسپاس ترجمة جکسون، و گارتنر باوم) است

تعیین  منظورهب ،بنابراین ؛(189، ص. 1382 نوربخش،
 سنجشنامة جدول پرسشی گراهم سازۀ روایی

ای ورزشکاران، ضریب رب شدهیبازنگر عواطف
متغیر نگرانی با  ةبستگی پیرسون از طریق مقایسهم

نامة متغیر مشابه )اضطراب شناختی( در پرسش
و اضطراب رقابت ورزشی  2ـ اضطراب حالتی رقابتی

. فتانجام گر اضطراب رقابت ورزشی ةناماز پرسش
لفة ؤدهد که نمرۀ منشان می شمارۀ سهنتایج جدول 

با نمرات  باالیی بستگی، همکاراننگرانی در ورزش
اضطراب حالتی  ةناماضطراب شناختی از پرسش

( و اضطراب رقابت ورزشی از =84/0r) 2ـ رقابتی
 و( دارد =r 77/0) اضطراب رقابت ورزشی ةنامپرسش

نگرانی در ورزشکاران، اضطراب  ةلفؤبا افزایش م
 ةنامپرسش ،بنابراین ؛یابدافزایش میها آنشناختی 

برای ورزشکاران در  شدهیبازنگر عواطف جشسن
که  باشدگرا میهم سازۀ متغیر نگرانی دارای روایی

( 2004وارد و کاکس ) تمطالعا هاییافتهاین نتایج با 
 است.راستا ( هم1993و رادیک و استین )

 ،واگراتعیین روایی سازۀ منظور ذکر است که بهشایان 
متفاوتی را  هایژگیویهایی که بستگی بین آزمونهم

ها دارای تا آزمون پایین باشدباید کنند گیری میاندازه
 جکسون، و گارتنر باوم)واگرا یا افتراقی باشند  روایی
 .(192، ص. 1382 ،نوربخش و یسپاس ترجمة

بررسی روایی سازۀ افتراقی  منظوردرادامه، به
، ضریب شدهیبازنگر عواطف سنجش ةنامپرسش

لفة احساس انگیختگی با ؤرسون نمرۀ مبستگی پیهم
طور لفة نگرانی از این ابزار محاسبه گردید. همانؤم

این دو  ،شودمشاهده می شمارۀ چهار که در جدول
     بستگی بسیار پایین و منفیهمدارای سازه 

(09/0- r= )این یافته ذکر است که بهالزم .باشندمی
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افتراقی  ( در روایی2004وارد و کاکس ) با نتایج
(07/0- r= )در پژوهش خود ها . آنهمسویی دارد

بستگی دهندۀ همنشانکه این عدد  عنوان نمودند
در جدول  .باشدمیگذار نتأثیر و بودهبسیار ضعیف 

نگرانی  ةلفؤشود که ممشاهده مینیز  شمارۀ سه
 امر نفس ندارد و اینهی با اعتماد بمعنادارارتباط 
دو سازه در دو قطب مخالف است که این  آن بیانگر

در تحلیل  براین،عالوه. قرار ندارندیک پیوستار 
با اضطراب  ارتباط معناداری را نگرانی ةلفؤمها، داده

مؤلفة  نیز در بررسی روایی افتراقی .نشان ندادبدنی 
 ةناماحساس انگیختگی با اضطراب شناختی از پرسش

اما  شت؛دای نمعنادارارتباط  2ـ اضطراب حالتی رقابتی
 دارای نفسهببا اضطراب رقابت ورزشی و اعتماد

 نتایج جدول براین،عالوه. بود یارتباط بسیار پایین
بستگی پیرسون ضریب هم که ددانشان  شمارۀ سه
احساس انگیختگی با متغیر اضطراب بدنی  بین مؤلفة

( و این =r 091/0) هلحاظ آماری بسیار پایین بودبه
تقالل این دو سازه از یکدیگر دهندۀ اسنشانامر 
وارد  هایبا یافته پژوهشنتایج این بخش از . باشدمی

در پژوهش ها . آنشتدا مخوانیه( 2004و کاکس )
 04/0) یبستگی بسیار پایینکه هم عنوان نمودند خود
r= ) وجود بین احساس انگیختگی و اضطراب بدنی

شده جدول سنجش عواطف بازنگری ،بنابرایندارد؛ 
رای ورزشکاران در متغیر احساس انگیختگی دارای ب

مؤلفة  ،دیگرعبارتباشد. بهافتراقی می سازۀروایی 
یعنی  ؛نظرمتغیر مورد تنهااحساس انگیختگی 

و از  گیری نمودهانگیختگی فیزیولوژیک را اندازه
. این یافته از این عقیده باشدمیاضطراب بدنی جدا 

ای از نشانه ،گیکند که احساس انگیختحمایت می
انگیختگی فیزیولوژیکی است و نباید از اضطراب بدنی 

ای از انگیختگی فیزیولوژیکی استفاده عنوان نشانهبه
در  ،(. البته104، ص. 2004شود )وارد و کاکس، 

؛ کران، 1997، 1ها )دور و کاکساز پژوهش رخیب
عنوان ه( اضطراب جسمانی ب1994، 2جویس و رافیلد

 .یختگی فیزیولوژیکی استفاده شده استنمایندۀ انگ
اولین ضعف این مطالعات این است که این دو سازه، 

 ،بنابراین باشند؛یکدیگر نمیدو ساختار مساوی با 
نظر مورد تأیید مورد ةروایی افتراقی این ابزار در جامع

نتایج این بخش از ذکر است که شایان. گیردمیقرار 
( حمایت 2004کاکس )وارد و  هاییافتهاز  پژوهش

 .کندمی
 که کندروایی ساخت یا سازه بیان میبراین، عالوه

گیری تا آمده از کاربرد یک ابزار اندازهدستنتایج به
ها تدوین هایی که آزمون بر محور آنچه حد با نظریه

نمایانگر آن  ،دیگرعبارتهب .تناسب دارد ،شده است
ازه یک سازه یا گیری تا چه انداست که ابزار اندازه

مورد سنجش قرار  ،را که مبنای نظری دارد ویژگی
هایی که برای تعیین اعتبار از جمله شیوه دهد.می

های گروهی دادن تفاوتنشان ،رودکار میهسازه ب
ها )یا هیچ تفاوتی را بین گروه ایاست. اگر نظریه

بینی کند، آزمونی که تفاوتی را( در نمرات آزمون پیش
اوت را نشان دهد )یا ندهد( دارای اعتبار سازه این تف
 عواطف سنجشنامة پرسش ،منظور. بدینباشدمی

سه در  تجربهکمدر دو گروه ماهر و  شدهیبازنگر
ورزشی بسکتبال، والیبال و تیراندازی با کمان  ةرشت
 ۀتعیین روایی ساز منظورهب ،. سپسگردید اجرا

برای  شدهیبازنگر عواطف سنجشجدول  ةنامپرسش
یک از هر ۀ، نمرتجربهکم ورزشکاران ماهر و

نگرانی و احساس  ةلفؤ)م نامهاین پرسشهای لفهؤم
مقایسه تجربه کم انگیختگی( بین ورزشکاران ماهر و

منحنی گنبدی  ةاساس نظری. در این بخش برشتگ
های که نیازمندیاینبر( مبنی1970)اکسنداین، 

بهینه برحسب نوع  انگیختگی الزم برای عملکرد
بودن( و سطح مهارت مهارت )هریف یا پیچیده

                                                           
1. Durr & Cox 

2. Krane, Joyce & Rafield 
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 و یموسو واعظ)بودن( متفاوت است )مبتدی یا ماهر
کدام هر انگیختگی نمرات ،(167، ص. 1386 ،یبیمس
کمان وتیرو  والیبال، بسکتبالسه رشتة ورزشی )از 

ورزشکاران ماهر و  بین و کلی طور جداگانههریکرو( ب
مدل  با توجه به ،. همچنینگردیدل تحلی تجربهکم
که دارای یک نگاه  بودن اضطراب رقابتیعدیبچند

نیز باشد و تعاملی بین شخص و موقعیت ورزشی می
( 1995عملکرد )هانین،  ةمدل مناطق کارکرد بهین

بر وجود اختالفات فردی در سطوح اضطراب مبنی
، 1383، خواجوند گیل، ترجمة) حالتی و عملکرد بهینه

(، نمرات مؤلفة نگرانی ورزشکاران ماهر و 278ص. 
مورد جداگانه صورت بهدر هر رشتة ورزشی  تجربهکم

( نشان شمارۀ هفت. نتایج )جدول بررسی قرار گرفت
تجربه کم داد که بین مؤلفة نگرانی ورزشکاران ماهر و

با توجه به راستا، دراین .اختالف معناداری وجود دارد
شد که سطح اضطراب شناختی ها مشاهده میانگین
با  که این امر باالتر از افراد ماهر است تجربهکمافراد 
 بودن اضطراب رقابتیبعدیمدل چندبینی پیش
بین مؤلفة احساس  ،. همچنینداشت تمطابق

اختالف تجربه کمانگیختگی ورزشکاران ماهر و 
با  و( شمارۀ شش)جدول  گردیدمشاهده معناداری 

ها مشاهده شد که سطح انگیختگی توجه به میانگین
با امر این  کهکمتر از افراد ماهر است  ،تجربهکمافراد 
که سطح انگیختگی اینبرمنحنی گنبدی مبنی ةنظری

کمتر از  ،تجربهکمالزم برای عملکرد بهینه برای افراد 
این، برعالوه. باشد، مطابق میافراد ماهر است

 ،شوداهده میمش 6 شمارۀطور که در جدول همان
انگیختگی ورزشکاران ماهر و  بیناختالف معناداری 

یک  .خوردچشم نمیبهتیروکمان رشتة در  1ماهرنیمه

                                                           
در رشــتة تیروکمــان افــرادی کــه دارای تجربــة بیشــتر از ســه ســال  .1

شـده بـا بودن مهارت )با توجه بـه مصـاحبات انجامدلیل سادهباشند، بهمی
های دیگـر باالتری را نسـبت بـه رشـته مربیان این ورزش(، سطح مهارت

دارند( از خـود نشـان  یترهای پیچیدهه مهارتمانند والیبال و بسکتبال )ک
 .ماهر نامیدها را نیمهتوان آندهند؛ بنابراین، احتماالً میمی

این  عدم اختالف در سطح انگیختگیبرای  احتمال
 کمان، ةوسیلهشاید مهارت پرتاب تیر ب کهاست 

نیاز به سطح انگیختگی  ،بودنو ساده دلیل هریفهب
 منحنی گنبدی( ة)مطابق با نظری دارد یمطلوب خاص

تقریبًا  ،سطوح متفاوت مهارتاین که در افراد با 
های بررسی و پژوهش مندنیاز امراین  و بودهیکسان 
توان این احتمال را میبراین، عالوه. باشدمیبیشتری 

سطح اختالف مربوط به  که شاید این عدم مطرح نمود
انجام  هار آنها دگیریکه این اندازه باشدمسابقاتی 

مسابقات هر دو گروه در سطح  ،زیرا ؛گرفته است
سطح هیجان و انگیختگی  و احتماالً هباالیی بود

 ماهرنیمهگروه  ویژه درهدو گروه، ب باالیی در هر
 د که نتایجوشمیمشاهده  ،روازاین ؛وجود آمده استهب

های زیربنایی سازه هایز نظریهپژوهش ااین بخش از 
و تأیید  نمودهو اضطراب شناختی حمایت  انگیختگی

 یورزش عواطف سنجش جدولکند که می
افراد بین  شناختی،روان ۀدر این دو ساز شدهیبازنگر

دارای  شود ومیل ئتفاوت قا ،سطوح متفاوت مهارتبا 
نتایج با ذکر است که این بهالزمباشد. روایی سازه می

 ود.( همخوان ب2004وارد و کاکس ) هاییافته
تفاوت  شان ازن شمارۀ هشتنتایج جدول  براین،عالوه

بین گروهی در دو سطح مهارت در سه رشتة ورزشی 
 تأیید نمود. مجدداًاین ابزار را و روایی سازۀ  داشت

 کاکس و وارد هایاز یافتهاین بخش از پژوهش  جینتا
 .دکنمیحمایت ( 1993) نیاست و کیراد و( 2004)

بستگی زمان، میزان همی هممنظور از روایی مالک
بین نمرات حاصل از یک ابزار با نمرات حاصل از ابزار 

 که بدون فاصله واست گیری دیگر )مالک( اندازه
زمان در روایی همزمان انجام شود. هم صورتبه

کردن جانشینآن د که هدف گردمواردی محاسبه می
ین جای ابزار دیگری باشد. اگیری بهاین ابزار اندازه
مالحظات مربوط به سهولت اجرای  دلیلامر بیشتر به

جای تر بهکردن یک آزمون کوتاهیا جانشین و آزمون
 روایی ،بنابراین گیرد؛صورت میتر یک آزمون طویل
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آزمون با یک  اتبستگی نمرصورت هممالکی به
 ،مالک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است

 یسپاس ترجمة جکسون، و رگارتن باوم) شودتعریف می
بررسی روایی  منظورهب .(191، ص. 1382 نوربخش، و

زمان، همانند پژوهش وارد و کاکس مالکی هم
و  گراهمرا همان روایی  زمانکه روایی هم (2004)

ضریب نیز حاضر  پژوهشدر ، نمودندواگرا محسوب 
های جدول سنجش بستگی پیرسون بین دادههم

اضطراب حالتی نامة و پرسش شدهعواطف بازنگری
اضطراب رقابت نامة های پرسشو داده 2ـ رقابتی
محسوب زمان عنوان روایی مالکی همهب ورزشی

زمان در این پژوهش روایی هم حقیقت،در .دیگرد
 دلیلبه ،زیرا ؛باشدمی و واگرا گراهمان روایی هم

شناختی نگرانی و انگیختگی های روانبودن سازهجدا
یا  مشابه ۀها با سازیکدیگر، هریک از این سازه از

. گردیدندهای دیگر مقایسه خود در آزمون مشابهغیر
 شمارۀ سهنتایج جدول ، شدتر ذکر پیشطور که همان

لفة ؤنمرۀ مبستگی ضریب همدهد که نشان می
 ةنامنگرانی با نمرات اضطراب شناختی از پرسش

ضریب  و( =r 84/0) 2ـ اضطراب حالتی رقابتی
نامة کل پرسشلفة نگرانی با نمرۀ ؤنمرۀ م بستگیهم

 که گردیدمحاسبه  (=r 77/0) اضطراب رقابت ورزشی
 ةنامپرسش ،بنابراین ؛دباشدار میلحاظ آماری معنابه

دارای روایی  شدهیبازنگر یورزش عواطف سنجش
 با جینتا نیاذکر است که شایان .استزمان هم
 نیاست و کیراد و( 2004) کاکس و وارد هاییافته

  .بود راستاهم( 1993)
وارد و  هاییافته با حاضرپژوهش  نتایج ،کلیطورهب

جدول  سنجینروا و طراحی به ( که2004کاکس )
شده پرداختند، بازنگریی ورزشسنجش عواطف 

بستگی نشان طور که ضرایب همهمان .همسویی دارد

شده، گریبازنی ورزشداد، جدول سنجش عواطف 
و احساس  از اضطراب شناختیرا گیری بهتری اندازه

)راسل و  انگیختگی نسبت به دو ابزار جدول عواطف
)رادیک و  و جدول سنجش عواطف (1989همکاران، 
با  و طور خالصههب .دهدنشان می( 1993همکاران، 

جدول سنجش عواطف  ،آمدهدستهتوجه به نتایج ب
یک ابزار ترجیحی  یل زیردالبهشده بازنگریی ورزش

ورزشی  عملکرددر های فاجعه برای آزمایش مدل
ضروری مهم و این ابزار ساختارهای  .1: باشدمی
 ؛کندمی گیریاندازه را نگیختگی و اضطراب شناختیا
 یکدیگرطور مستقل از هگیری این دو سازه باندازه .2

طور هدرنگ و بتواند بیاین ابزار می .3 ؛شودانجام می
های ورزشی استفاده مکرر، قبل و در طول رقابت

 استفاده به توانمی حاضر پژوهش قوت نقاط از .گردد

 که اشاره کرد مرد و زن نمونة ورزشکار باالی حجم از

 نتایج در جامعة تعمیم قابلیت افزایش به منجر

با توجه به  ،کلیطوربه گردد.می ایرانی ورزشکاران
 اههار چنین توانمی پژوهش آمده ازدستهنتایج ب

 جدول سنجش عواطف فارسی نسخة که داشت

قابلیت  پایا و روا ابزاری عنوانبه شدهبازنگری یورزش
اضطراب  ارزیابی و مطالعه برای ایران در تا دارد را آن

درست قبل ، و احساس انگیختگی ورزشکاران شناختی
 ابزار این ،همچنین .گیرد قرار استفاده مورد از مسابقه

 برای را مناسبی زمینة شناختیروان سنجش

 و پژوهشی هایفعالیت در ورزشی شناساننروا

 ایرانی ورزشکاران عملکرد بهبود منظوربه کاربردی

 پژوهش این برمبنای ،نهایتدر آورد.می وجودبه

 پایایی و روایی ،آتی مطالعات درکه  گرددمی پیشنهاد

 درر در سنین مختلف و های دیگبا نمونه ابزار این

 مورد ماهیت لحاظبه متفاوتورزشی  هایرشته

 .گیرد قرار ارزیابی
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 پیوست 
)از باال به  ردیف عمودیدر  ؛عالمت بزنید یکفقط  نمونه با مطابق جدول زیردر  لطفاً ***

 در و کندچطور شما را فعال میحاضر حالدر شما که احساسات بدنیبا توجه به اینپایین( 

ی فردی مورد اجرانگرانی و اضطراب شما در کهبراساس این )از چپ به راست( افقیردیف 

 چگونه است. خودتان
 هیجان بسیار باال

 (پرتنش)بسیار پرهیجان و     
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Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the psychometric properties of Persian 
version of Revised Sport Grid, which is an effective tool to assess physiologic arousal 
and cognitive anxiety and their distinguishing in the framework of disaster theory. 
Therefore, two hundred and eighteen athletes with two levels of skill, skilled (96 
persons), less-experience (122 persons) in five sport types (Archery, Table Tennis, 
Badminton, Basketball & Volleyball), were selected by goal oriented sampling and 
completed the Revised Sport Grid, Competitive State Anxiety Inventory-2 and Sport 
Competition Anxiety test questionnaire. We confirmed the face validity, content validity 
(0.91) and temporal reliability (with use of intra-class correlation coefficient in test-
retest method, arousal=0.77, cognitive anxiety=0.86). The convergent, discriminant and 
concurrent validity were confirmed by Pearson correlation coefficient, and the construct 
validity was confirmed by independent t test. Therefore, the Persian version of Revised 
Sport Grid has psychometric properties for measuring the athletes’ arousal and cognitive 
anxiety immediately before competition. 
 
Keywords: Arousal, Anxiety, Validity, Reliability, Disaster Theory 
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