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مطالعات روانشناسی ورزشی

روان سنجی نسخۀ فارسی جدول بازنگری شده عواطف ورزشی :تمایز
انگیختگی از اضطراب شناختی در مدل فاجعه
مریم عبدالشاهی 1و سید محمدکاظم واعظ موسوی
تاریخ دریافت1395/01/26 :

2

تاریخ پذیرش1395/04/28 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی "جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده" که ابزاری کارآمد جهت سنجش احساس انگیختگی و اضطراب شناختی و تمایز آنها در چهارچوب
مدل فاجعه محسوب میشود ،انجام گرفت .تعداد  218ورزشکار ( 102مرد و  116زن) در دو سطح مهارتی ماهر
( 96نفر) و کمتجربه ( 122نفر) در پنج رشتة ورزشی (تیروکمان ،تنیس روی میز ،بدمینتون ،بسکتبال و والیبال)
بهصورت هدفمند انتخاب شدند و سه پرسشنامة "جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده"" ،اضطراب حالتی
رقابتی ـ "2و "اضطراب رقابت ورزشی" را پیش از شروع مسابقه تکمیل نمودند .روایی صوری و محتوایی ()0/91
و پایایی زمانی (از طریق ضریب همبستگی درونطبقهای به روش آزمون ـ آزمون مجدد برای مؤلفة
انگیختگی=0/77و اضطراب شناختی= )0/86تأیید گردید .روایی همگرا ،افتراقی و همزمان نیز توسط ضریب
همبستگی پیرسون تأیید شد و روایی سازه توسط آزمون تی گروههای مستقل مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین،
نسخة فارسی این ابزار دارای ویژگیهای روانسنجی معتبر جهت اندازهگیری احساس انگیختگی و اضطراب
شناختی ورزشکاران پیش از مسابقه میباشد.
کلیدواژهها :انگیختگی ،اضطراب شناختی ،روایی ،پایایی ،مدل فاجعه

 .1استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س) (نویسندۀ مسئول)
 .2استاد فیزیولوژی روانی حرکات اختیاری انسان  ،دانشگاه جامع امامحسین(ع)

Email: M.Abdoshahi@Alzahra.ac.ir
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مقدمه
پژوهشها نشان دادهاند که تعامل بین افزایش
انگیختگی 1و خلقهای روانی 2همراه آن اثری پیچیده
بر رفتار و اجرا دارد (ادوارد و هاردی1996 ،3؛ هاردی،4
 1996ب؛ جانل و همکاران .)1999 ،5انگیختگی
بهعنوان سطح یا شدت فعالیت فیزیولوژیکی و
روانشناختی یک ارگانیسم که در پیوستاری از خواب
عمیق تا هیجان شدید متغیر میباشد ،تعریف شده
است (گولد و کران ،1992 ،6ص .)256 .اغلب
نظریههای رفتاری در توضیح دقیق این موضوع که
چگونه تغییر در حاالت روانشناختی (مانند اضطراب
شناختی )7و تغییر در انگیختگی فیزیولوژیکی میتواند
بهصورت تعاملی سبب تغییر در اجرای ماهرانة یک
قهرمان شود ،ناتوان میباشند .تنها مدلی که اثر
تعاملی انگیختگی و اضطراب شناختی بر عملکرد را
توضیح میدهد" ،مدل فاجعه درمورد اضطراب و
اجرای ورزشی" است .دراینراستا ،هاردی و همکاران
(فازی و هاردی1988 ،8؛ هاردی و پارفیت1991 ،9؛
هاردی )1999 ،مدلی سه بعدی را پیشنهاد دادند که
اثرات تعاملی انگیختگی و اضطراب شناختی بر اجرا را
توضیح میدهد .طبق دیدگاه آنها تأثیر اضطراب
حالتی شناختی و جسمانی 10فقط در عملکرد
نمیباشد ،بلکه آنها بر یکدیگر نیز اثرگذار هستند
(واعظ موسوی و مسیبی ،2007 ،ص .)171 .در این
نظریه شرح داده میشود که چگونه اجرا میتواند
بهوسیلة تغییرات مداوم در دو متغیر مستقل؛ یعنی
اضطراب شناختی و انگیختگی فیزیولوژیکی تحتتأثیر
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

قرار گیرد (وارد و کاکس ،2004 ،11ص.)94 .
بهطورکلی ،مدل فاجعه بیان میکند که الف .اگر
انگیختگی کم باشد ،افزایش اضطراب حالتی شناختی
موجب بهبود اجرا میشود؛ اما اگر انگیختگی
فیزیولوژیک زیاد باشد ،تأثیر متفاوت خواهد بود؛ ب.
اگر انگیختگی زیاد باشد ،افزایش در اضطراب حالتی
شناختی ممکن است موجب افت فاحش و ناگهانی در
عملکرد شود که آن را "فاجعه" نام گذاشتهاند (واعظ
موسوی و مسیبی ،2007 ،ص)172 .؛ ج .اگر اضطراب
شناختی زیاد باشد ،سطوح متفاوت انگیختگی تأثیرات
متفاوتی بر عملکرد میگذارد (هاردی و پارفیت،
 ،1991ص165 .؛ هاردی ،پارفیت و پاتس،1994 ،12
ص332 .؛ ادوارد و هاردی ،1996 ،ص.)308 .
اگرچه این مدل ابتکاری توصیف نسبتاً خوبی از رابطة
این سه متغیر را ارائه داده است؛ اما پیچیدگی و
دشواری در آزمایش آن ،دلیل پژوهشهای کم
دراینزمینه میباشد؛ بنابراین ،یک ابزار اندازهگیری
مناسب ،آزمون این نظریه را آسانتر میسازد .ابزار
اندازهگیری عالوهبر برخورداری از قابلیت اندازهگیری
سطوح مختلف پیشبینیشدۀ اجرا باید اجازه دهد که
ساختارهای مستقل انگیختگی و اضطراب شناختی
بهصورت آزادانه تغییر کنند .الزمبهذکر است که
بهدلیل تغییرپذیری زیاد در انگیختگی و اضطراب
شناختی و عملکردی که باید مشاهده شود،
اندازهگیریهای متعدد از اجرا هنگام رقابت ورزشی
الزم میباشد؛ اما مربیان و قهرمانان اغلب رغبتی
برای شرکت در اینگونه مطالعات از خود نشان
نمیدهند؛ زیرا ،مجبور خواهند شد در اندازه گیریهای
مکرر از عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی (بیدرنگ
قبل و بین اجرا) شرکت نمایند .قابلدرک است که
بزرگی پرسشنامه یا ابزار روانشناس ممکن است

11. Ward & Cox
12. Hardy, Parfitt & Pates
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مقداری حواسپرتی را هنگام اجرای ورزشکار ایجاد
نماید (وارد و کاکس.)2004 ،
بنابراین ،یک ابزار مناسب برای اندازهگیری ارتباط
انگیختگی ـ اضطراب ـ اجرا در هنگام یک مسابقة
واقعی میبایست تاجاییکه ممکن است زمان و توجه
کمی از ورزشکار بخواهد .نکتة قابلتوجه دیگر برای
اندازهگیری این ارتباط ،این حقیقت است که حاالت
فیزیولوژیکی و روانشناختی افراد بهطور مداوم درحال
تغییر میباشد؛ بههمیندلیل ،این حاالت میبایست
تاجاییکه ممکن است نزدیک به زمان اجرای واقعی
اندازهگیری گردد .شایانذکر است هرچقدر اندازهگیری
حاالت فیزیولوژیکی و روانشناختی نزدیکتر به زمان
اجرای واقعی باشد ،میتوان اطمینان بیشتری داشت
که این اطالعات ،حاالت فیزیولوژیکی و روانشناختی
واقعی ورزشکار ،دقیقاً قبل از مسابقه و در طول
مسابقه را ارائه میدهد (رادیک و استین ،1994 ،1ص.
.) 363
2
"پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ( " 2مارتینز،
بورتون ،ویلی ،بامپ ،اسمیت )1990 ،3یکی از
رایجترین ابزارهایی است که اضطراب حالتی را در
ورزش ،ساختارهای شناختی ،اضطراب جسمانی و
اعتمادبهنفس ارزیابی میکند .در این پرسشنامه،
اضطراب بهعنوان یک ساختار تکبعدی معرفی شده
است؛ بهطوریکه در آن پاسخهای اضطراب ،ترکیبی
از اجزای فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانشناختی
(شناختی) در نظر گرفته شده است .این پرسشنامه
بین سه تا  10دقیقه زمان برای تکمیلشدن الزم دارد
که همین موضوع موجب غیرعملیبودن و
کماعتبارشدن آن برای استفاده در یک محیط رقابتی
واقعی شده است؛ زیرا ،تأخیر و فاصله بین اندازهگیری

و اجرا بسیار مهم میباشد .در این ارتباط،
کوششهایی برای رفع این موانع صورت گرفته و
چندین ابزار اندازهگیری خالصه و کوتاه نیز پیشنهاد
شده است .یکی از این ابزارها ،شکل خالصهشدۀ
پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ 2است که
"پرسشنامة آمادگی روانی "4نام دارد (مورفی،
گرینزپان ،جودی و تامن ،1989 ،5به نقل از وارد و
کاکس ،2004 ،ص .)95 .این پرسشنامه دارای سه
گویه (سؤال) بوده و اضطراب شناختی و جسمانی و
اعتمادبهنفس را در یک طیف لیکرت  11گزینهای
ارزیابی میکند .ابزار دیگر" ،مقیاس درجهبندی
اضطراب "6است (کاکس ،راسل و راب )1998 ،7که
به بررسی اضطراب شناختی و جسمانی و
اعتمادبهنفس در یک طیف لیکرت هفت گزینهای
(بالفاصله ،قبل و در حین اجرا) میپردازد .هرکدام از
این ابزارها در سالهای بعد مورد بازنگری قرار
گرفتند؛ اما محدودیت مهم این دو ابزار در آزمایش
مدلهای فاجعه ،ناتوانی آنها در اندازهگیری ساختار
انگیختگی است (وارد و کاکس ،2004 ،ص.)95 .
هاردی و همکاران (هاردی و پارفیت1991 ،؛ هاردی
و همکاران1994 ،؛ هاردی 1996 ،الف 1996 ،ب)
تالشهای قابلمالحظهای را انجام دادند تا نشان
دهند که در روانشناسی ورزشی ،انگیختگی
فیزیولوژیکی و اضطراب جسمانی دو ساختار جداگانه
هستند؛ بدینمعناکه انگیختگی فیزیولوژیکی همیشه
در طول اجرا نوسان میکند و میتواند بهوسیلة تغییر
در منابع مطمئن دردسترس بهصورت مستقیم بر اجرا
اثر بگذارد (پارفیت ،جانز و هاردی ،1990 ،8ص) 51 .؛
اما اضطراب جسمانی تنها زمانی بر اجرای فرد تأثیر
منفی دارد که فرد گرفتار تفسیرهای منفی از عالئم

1. Raedeke & Stein
2.Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI)2
3 . Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith

)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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فیزیولوژیکی خود شود (مارتینز و همکاران،1990 ،
ص .)92 .شایان ذکر است که انگیختگی از عالئم
فیزیولوژیکی (ضربان قلب و فشارخون) و بیوشیمی
(اپینفرین و نوراپینفرین) بهدست میآید که این دو
بهعنوان شاخصهایی از انگیختگی مطرح میباشند.
احساس انگیختگی یعنی درک فرد از انگیختگی
فیزیولوژیکی؛ بهعبارتدیگر ،اینکه چگونه احساسات
یک فرد ،انگیخته و یا فعال میشود .اگرچه احساس
انگیختگی 1از انگیختگی فیزیولوژیکی واقعی مجزا
میباشد؛ اما تصور میشود که از آن استنتاج میگردد
(رادیک و استین ،1994 ،ص .)363 .باید عنوان نمود
که تمرکز پژوهش حاضر بر احساس انگیختگی است.
دراینراستا ،راسل و همکاران )1989( 2بر این باور
بودند که هیجانات فرد شامل دو عنصر مستقل از
یکدیگر؛ یعنی احساس انگیختگی و درجاتی از خوشی
و لذت 3میباشد .درجات خوشی و لذت ،احساسات
یک فرد را از میزان رضایتمندی و نارضایتی او نشان
میدهد .مطالعات آنها با استفاده از تکنیکهای
نمرهگذاری چندبعدی نشان داد که این دو عنصر
زیربنایی ،میزان قابلتوجهی از اختالف واریانس را در
استفاده از اندازهگیریهای هیجانی خودگزارشی4
پیشبینی میکنند (رادیک و استین ،1994 ،ص.)363.
مطالعات دیگر نیز (واتسون و تلیژن1985 ،5؛ مایر و
گاشک )1988 ،6نشان دادند که دو پیوستار احساس
انگیختگی و درجاتی از خوشی و لذت میتوانند
چرخش یابند و در انتهای دو بعد مستقل از یکدیگر
سازماندهی شوند که آنرا "عواطف مثبت و منفی"
مینامند .الزمبهذکر است که مباحث کاملتر درمورد
ابعاد هیجانی و شکل دایرهای عواطف در پژوهشهای
1. Felt arousal
2. Russell
3. Hedonic Tone
4. Self-Report
5. Watson & Tellegen
6. Mayer & Gaschke

مرتبط (واتسون و تلیژن1985 ،؛ مایر و گاشک،
1988؛ راسل ،ویس و مندلسون1989 ،؛ رادیک و
استین )1994 ،مشاهده میشود.
در راستای نظرات مبتنیبر دو بعـدی بـودن عواطـف،
راسل و همکاران ( )1989یک ابزار ساده و کوتـاه بـه
نام "جدول عواطف "7را برای اندازهگیری انگیختگـی
و احساسات پیشنهاد نمودند .ایـن ابـزار یـک جـدول
شطرنجی  9x9است که در محور عمـودی ،احسـاس
انگیختگی را در دامنة "انگیختگـی بسـیار پـایین تـا
انگیختگی بسیار باال" ارزیابی میکند و در محور افقی
به بررسی احساس خشنودی 8از دامنة "ناخشنودی تـا
خشــنودی زیــاد" در طیــف لیکــرت نــه گزینــهای
میپردازد .راسل و همکاران ( )1989پایـایی و روایـی
ســازه ،همگــرا ،افتراقــی و پیشبــین آن را در چهــار
مطالعه در یک پـژوهش گـزارش کردنـد کـه پایـایی
باالیی با استفاده از ضریب همبسـتگی پیرسـون بـین
نمرات آزمون ـ آزمون مجدد برای احساس خشـنودی
( )r=0/98و احساس انگیختگـی ( )r=0/97گـزارش
شد .این پژوهشگران تأیید نمودنـد کـه پرسـشنامة
حاضر از روایی و پایایی مورد قبولی برخوردار میباشد.
پس از آن ،یک نسخة بازبینیشدۀ دیگر از این ابزار با
عنوان "جدول سنجش عواطـف "9توسـط رادیـک و
همکاران ( )1993پیشنهاد گردید .این ابـزار در محـور
عمودی بهسادگی میتواند انگیختگی و حالـت روانـی
فرد را بالفاصله ،قبل و در حین اجرا اندازهگیری کنـد؛
زیرا ،اندازۀ انگیختگی را جدای از اضـطراب جسـمانی
ارائه میدهد و پیوسـتار ایـن بعـد از انگیختگـی را در
دامنهای از "انگیختگـی بسـیار پـایین تـا انگیختگـی
7. Affect grid
8. Pleasure
 .9با توجه به اینکه واژۀ اصلی این ابزار در متن انگلیسی Sport Grid
میباشد و معنای لغت به لغت آن "جدول ورزشی" است که در فارسی
تداعی واضحی از یک ابزار اندازهگیری روانشناختی ندارد؛ لذا ،با کمک
اساتید فن ،این ابزار به نام "جدول سنجش عواطف ورزشی" معادلسازی
شده است.
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بسیار باال" ارزیابی میکند .در محور افقی نیـز متغیـر
افکار /احساسات 1را بهعنوان نماینـدهای از اضـطراب
شناختی و اعتمادبـهنفس در یـک طیـف لیکـرت نـه
گزینهای مورد سنجش قرار میدهد .رادیک و اسـتین
( )1994شرح میدهند که پیوستار این بعد ،دامنهای از
افکار و احساسات بسیار منفی (اضطراب شـناختی) تـا
افکــار و احساســات بســیار مثبــت (اعتمادبــهنفس)
میباشد .آنهـا اههـار داشـتند کـه جـدول سـنجش
عواطف ،مناسبترین ابزار کوتاه برای آزمـایش مـدل
فاجعه است .این ابزار "احساس انگیختگی" را ارزیابی
میکند .دراینزمینه ،رادیک و استین ( )1994احساس
انگیختگی را اینگونه تعریف میکنند که چگونه یـک
فرد ،برانگیخته یا فعال میشود؛ مستقل از اینکه آیـا
احساس مرتبط با انگیختگی ،مثبت یا منفی باشـد .در
این ارتباط ،رادیـک و همکـاران ( )1993ویژگیهـای
روانسنجی این ابزار را با اسـتفاده از افـراد ورزشـکار
( )N=72بهدست آوردند .آنها روایی مالک و سازه را
از طریق مقایسة این جدول با چند مقیاس اندازهگیری
دیگر گزارش نمودنـد :الـف .کامـلکردن پرسـشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ( 2ماتنز و همکاران)1990 ،؛
ب .ارزیابی اجرای فـردی در یـک طیـف لیکـرت 10
گزینهای از "همیشه بدتر از همه تـا همیشـه بهتـر از
همه"2؛ ج .یک مقیاس طیف لیکرت نه گزینهای کـه
سه سازۀ سطح انگیختگی کم تا زیاد ،افکار منفـی تـا
مثبــت و احساســات خشــنودی تــا ناخشــنودی را
اندازهگیری مینمود .عالوهبراین ،ضـریب همبسـتگی
پیرسون در روایی افتراقـی بـین افکـار /احساسـات و
احساس انگیختگی در جدول سنجش عواطف معـادل
( )r=0/11بهدست آمد که نشاندهندۀ اسـتقالل ایـن
دو سازه از یکدیگر است .ضریب همبستگی پیرسـون
در روایی همگرا ( )N=72درمقایسة انگیختگـی ایـن
ابــزار و اضــطراب جســمانی از پرســشنامة اضــطراب

حالتی شـناختی ـ 2نیـز معـادل ( )r=0/40بـود کـه
نشاندهندۀ ارتباط متوسط میباشد و نشـان میدهـد
که هـر دو سـازه از نظـر تئـوریکی براسـاس مفهـوم
انگیختگی تعریف میشوند؛ اما انگیختگـی ،مجموعـة
بیشتری از احساسات را نسبت به اضـطراب جسـمانی
شــامل میشــود .عالوهبــراین ،ضــریب همبســتگی
پیرسون در روایی همگرا ( )N=72نشان داد که بـین
سازۀ افکـار /احساسـات در ایـن ابـزار بـا دو سـاختار
اضــطراب شــناختی و اعتمادبــهنفس از پرســشنامة
اضطراب حالتی شناختیـ 2ارتباط وجود دارد (بهترتیب
 r=-0/47و  .)r=0/58برای روایی مالکی نیز نمرات
انگیختگی با یک آزمـون عملکـرد مقایسـه گردیـد و
گزارش شد کـه انگیختگـی مثبـت بـاال (نسـبت بـه
انگیختگی منفی باال) با نمرۀ اجرای باالتر ارتباط دارد
( .)t)1،60( =3/74 ،P=-0/0001شایانذکر است که
ثبات درونی آیتمها بـهدلیل تـکآیتمیبودن گویـهها
غیرقابلمحاسبه بود (رادیک و استین.)1994 ،
برمبنای مطالعات ،مدلهای فاجعه بهمیزان شدت
انگیختگی و اضطراب شناختی توجه دارند؛ بنابراین،
در این ابزار نیز میزان شدت این دو متغیر اندازهگیری
میشود (وارد و کاکس .2004 ،ص .)95 .پژوهشهای
اولیة فیزیولوژیکی نشان دادهاند که اندازهگیریهای
خودگزارشی 3از احساس انگیختگی ،نمایشگر میزان
بیشتری از فعالیت عمومی بدن نسبت به اندازهگیری
فیزیولوژیکی انگیختگی (مانند ضربان قلب و هدایت
الکتریکی پوست) میباشند (تایر 1967 ،4و .)1970
اگرچه جدول سنجش عواطف برای اندازهگیری نظریة
فاجعه ،احساس انگیختگی را بهسادگی (درستی)
اندازهگیری میکند؛ اما در محور افقی ،مفهوم
اضطراب شناختی و اعتمادبهنفس را بهعنوان دو قطب
مخالف (متضاد) به تصویر میکشد .این جدول دارای
دو بعد است که در بعد افقی بهاندازهگیری افکار/

1. Thoughts/ Feelings
2. Worst ever to Best Ever

3. Self-Report Measures
4. Thayer
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احساسات 1بهعنوان نمایندهای از اضطراب شناختی و
اعتمادبهنفس میپردازد؛ اما پژوهشها از اینکه دو
ساختار اضطراب شناختی و اعتمادبهنفس ،دو قطب
مخالف یکدیگر هستند ،حمایت نکردهاند (هاردی،
 19990و  1996ب؛ جونز ،سوان و هاردی1993 ،2؛
مارتینز و همکاران؛ )1990؛ بنابراین ،ترکیب دو
ساختار مجزا از یکدیگر در یک پیوستار برای
مشخصکردن اینکه این پیوستار چه چیزی را
اندازهگیری میکند ،مشکلآفرین میباشد.
ازاینرو ،برای بررسی بیشتر مدل فاجعه در تکالیف
مختلف ،نیاز به ابزاری است که هم بتواند دو عنصر
اصلی؛ یعنی اضطراب شناختی و انگیختگی
فیزیولوژیکی را اندازهگیری کند و هم بتواند این دو
ساختار (اضطراب شناختی و انگیختگی) را بهطور
مستقل و جدا از یکدیگر اندازهگیری نماید.
بهعبارتدیگر ،مفهوم و اندازهگیری ابعاد اضطراب
شناختی و انگیختگی فیزیولوژیکی میبایست مستقل
از یکدیگر باشد (وارد و کاکس .2004 ،ص .)96 .با
توجه به مطالب ذکرشده بهنظر میرسد که جدول
سنجش عواطف ،ابزار بهتری نسبت به پرسشنامة
آمادگی روانی و مقیاس درجهبندی اضطراب باشد؛ اما
بهدلیل ناتوانی در مجزاکردن دو ساختار اضطراب
شناختی و اعتمادبهنفس ،دارای ضعف است؛
بههمیندلیل ،برای ازبینبردن این نقطهضعف ،وارد و
کاکس ( )2004نسخة تجدیدنظرشدۀ این ابزار به نام
"جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده "3را
ارائه دادند .این پژوهشگران در این جدول در بعد
عمودی همان احساس انگیختگی در ابزار قبلی را
استفاده نمودند؛ اما واژههای استفادهشده برای
انگیختگی را تغییر دادند؛ زیرا ،بر این باور هستند که
کلمة انگیختگی برای ورزشکاران کمتر استفاده
eelingsإ 1. Thoughts/
2. Jones, Swain & Hardy
)3. Revised Sport Grid (sport grid-R

میشود و ممکن است که آنها به اشتباه متوجه آن
بشوند؛ بنابراین ،این جدول احساس انگیختگی را از
دامنة "هیجان بسیار پایین (بسیار کسل یا تنبل) تا
هیجان بسیار باال (بسیار پرتنش) "4اندازهگیری
میکند؛ اینها واژههایی هستند که ورزشکاران از
آنها بیشتر استفاده میکنند و برای آنها قابلفهمتر
است (وارد و کاکس .2004 ،ص)96 .؛ اما این نسخة
تجدیدنظرشده در بعد افقی ،اضطراب شناختی را در
یک پیوستار از دامنة "بدون نگرانی تا بسیار نگران"5
ارزیابی میکند .عالوهبراین ،کلمات بهکارگرفتهشده
در محور افقی نسبت به نسخة اولیة جدول سنجش
عواطف تغییر کرده است؛ زیرا این پژوهشگران معتقد
بودند که واژههای مورداستفاده برای ورزشکاران
قابلفهمتر بوده و آنها در محاورات خود بیشتر از این
کلمات استفاده میکنند .این پژوهشگران در یک
مطالعة اعتباریابی با استفاده از افراد ورزشکار
( ،)N=209روایی مالکی و سازه را بهوسیلة مقایسة
این جدول با چند مقیاس اندازهگیری دیگر گزارش
نمودند :الف .پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2
(مارتنز و همکاران)1990 ،؛ ب .ابزار جدول سنجش
عواطف (رادیک و استین)1994 ،؛ ج .اعتمادبهنفس
تکآیتمی از مقیاس آمادگی ذهنی تجدیدنظرشده در
یک طیف لیکرت نه گزینهای (کران.)1994 ،
شایانذکر است که ضریب همبستگی پیرسون در
روایی همگرا ( )N=209درمقایسة اضطراب شناختی
این ابزار و پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2
معادل ( )r=0/43بوده که نشاندهندۀ ارتباط متوسط
و همجهت میباشد .ضریب همبستگی پیرسون در
روایی افتراقی بین اضطراب شناختی و احساس
انگیختگی در این ابزار نیز برابر با ( )r=-0/07بهدست

4. Very Low Activation …….. very High
Activation (Very Flat or Sluggish) (Very
)Pumped-Up
5. Not Worried …….. Very Worried

روانسنجی نسخة فارسی جدول سنجش عواطف ...

آمد که نشان از استقالل این دو سازه از یکدیگر دارد.
عالوهبراین ،با استفاده از مقایسة افرادی که دارای
تجربة ورزش رقابتی بودند با افرادی که سابقهای
دراینزمینه نداشتند ،در تعیین روایی سازه نشان داده
شد که اضطراب شناختی افراد ورزشکار و غیرورزشکار
بهطور جداگانه در این ابزار ،ارتباط بیشتری با
اضطراب شناختی پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی
ـ 2نسبت به ابزار جدول سنجش عواطف دارد.
همچنین ،عنوان گردید که احساس انگیختگی این
ابزار با اضطراب جسمانی پرسشنامة اضطراب حالتی
رقابتی ـ ،2ارتباط ندارد ( )r=0/04که این امر
نشاندهندۀ عدم وابستگی این دو سازه به یکدیگر
است.
دراینراستا ،وارد و کاکس ( )2004معتقد بودند که
جدول سنجش عواطف بازنگریشده ،ابزار بهتری
برای آزمایش میدانی مدلهای فاجعه که میتواند
بهطور واضح اضطراب شناختی و انگیختگی را
اندازهگیری کند ،میباشد و نشان میدهد که این دو
ساختار از یکدیگر مستقل هستند؛ بنابراین ،بهمنظور
ارزیابی مدل فاجعه و اندازهگیری اضطراب شناختی و
احساس انگیختگی ورزشکاران بالفاصله ،قبل و در
حین اجرای مسابقه ،چنین ابزار کوتاه و معتبری بسیار
مفید خواهد بود .همچنین ،یافتن ارتباط این عوامل
روانشناختی با عملکرد ورزشکاران در رشتههای
ورزشی مختلف از جمله میزان کاهش و یا افزایش
اجرا در اثر تغییرات سطح انگیختگی و اضطراب
قهرمانان بسیار مهم و ضروری میباشد .ازآنجاییکه
تاکنون در ایران این ابزار معرفی نگردیده است،
پژوهشگران در پژوهش حاضر به ارائه و معرفی جدول
سنجش عواطف بازنگریشده پرداختهاند؛ زیرا ،الزم
است هنگام استفاده از پرسشنامههای روانشناختی،
روایی و پایایی آنها دردسترس پژوهشگر باشد تا در
تفسیر نتایج مورد استفاده قرار گیرد .اگرچه طراحان
این ابزار ،روایی و پایایی نسخة اصلی را در جامعة
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موردنظر تأیید نمودهاند؛ اما روایی و پایایی جدول
سنجش عواطف بازنگریشده تاکنون در ایران بررسی
نگردیده است .دراینراستا ،پس از ترجمة واژههای این
ابزار به زبان فارسی (توسط متخصصان روانشناسی
ورزش و زبان) ،احتمال تغییر در مفاهیم اصلی و
مغایرتهای فرهنگی در جامعة جدید وجود دارد.
ازسویدیگر ،تنها بهدستآوردن روایی صوری و
محتوایی یک ابزار اندازهگیری پس از ترجمه کافی
نمیباشد ،بلکه تعیین روایی سازۀ این آزمون مطابق با
جامعة اصلی جهت استفاده در کشور الزامی است.
عالوهبراین ،تعیین پایایی ابزارهای روانسنجی جهت
تکرارپذیربودن آزمون در شرایط و زمانهای مختلف
از دیگر الزامات میباشد و با تغییر جامعه میبایست
پایایی زمانی و ثبات درونی این ابزار تعیین گردد
(فرخی ،متشرعی و زیدآبادی ،2013 ،ص)18 .؛
ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف معرفی و تعیین
ویژگیهای روانسنجی (روایی و پایایی) نسخة
فارسی "جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده" انجام گرفت.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش روانسنجی بدون مداخله
و از نوع توصیفی است که هدف آن بررسی پایایی
زمانی ،روایی صوری و محتوا ،روایی سازۀ همگرا،1
روایی سازۀ افتراقی 2و روایی همزمان نسخة
فارسیشدۀ جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده میباشد.
شرکتکنندگان
جامعة آماری پژوهش را کلیة ورزشکاران مرد و زن
شهر تهران در دو سطح کمتجربه و ماهر تشکیل
دادند .الزمبهذکر است که آزمودنیها در پنج رشتة
ورزشی (تیروکمان ریکرو ،تنیس روی میز ،بدمینتون،
1. Convergent Validity
2. Discriminant Validity
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بسکتبال و والیبال) ،بهصورت هدفمند و براساس
معیارهای ورود به مطالعه (داشتن سابقة شرکت در
رقابتهای ورزشی) انتخاب شدند .با توجه به عدم
اطالع از تعداد دقیق افراد جامعه ،حجم نمونة پژوهش
مطابق با هدف آن و براساس تعداد افراد نمونة
مطالعات مشابه دیگر (وارد و کاکس )2004 ،تعیین
گردید .بدینمنظور ،برای اطمینان بیشتر و قابلیت
تعمیمدهی نتایج به جامعة بزرگتر و رشتههای
ورزشی بیشتر ،تعداد  218آزمودنی مورد آزمون قرار
گرفتند ( 102مرد و  116زن با دامنة سنی بین  21تا
 30سال) که از میان آنها در دو سطح متفاوت
مهارتی ماهر (با بیش از هفت سال تجربة ورزشی) 96
نفر و کمتجربه (نیمهماهر) (با بیش از سه سال تجربة
ورزشی)  122نفر بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب
شدند .افراد ماهر حداقل تجربة شرکت در یک مسابقة
باشگاهی دستة یک یا لیگ کشوری را داشتند و افراد
کمتجربه نیز حداقل دارای سابقة شرکت در چند
مسابقة رسمی یا دوستانه بودند .ذکر این نکته
ضرورت دارد که مبنای تقسیمبندی به دو سطح ماهر
و کمتجربه ،مطالعات انجامگرفته دراینزمینه (وارد و
کاکس 2004،؛ رادیک و استین )1994 ،بود.
ابزار شیوه گردآوری دادهها
ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامة
جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده (وارد و
کاکس ،)2004 ،پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2
(مارتنز و همکاران )1990 ،و پرسشنامة اضطراب
رقابت ورزشی( 1مارتنز و همکاران )1977 ،بود.
جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده
جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده (وارد و
کاکس )2004 ،یک جدول  9x9است (پیوست) که دو
مؤلفة روانی ورزشکار را در یک مقیاس لیکرت نه
گزینهای مورد سنجش قرار میدهد و در محور
)1. Sport Competition Anxiety test (SCAT

عمودی آن سطح احساس انگیختگی و در محور
افقی ،اضطراب شناختی اندازهگیری میشود.
شایانذکر است که پیوستار احساس انگیختگی از
دامنة "هیجان بسیار پایین تا هیجان بسیار باال و
پیوستار اضطراب شناختی از دامنة "بدون نگرانی تا
بسیار نگران" تغییر میکند .آزمودنی دو یا سه دقیقه
قبل از اجرای مسابقه ،میزان هیجان و نگرانی خود را
نسبت به آن در این جدول عالمت میزند (آزمودنی
فقط یک عالمت در این جدول میزند) و نمرۀ
بهدستآمده نشاندهندۀ دو سازۀ روانشناختی
احساس انگیختگی و اضطراب شناختی میباشد .ذکر
این نکته ضرورت دارد که این جدول دارای یک نمرۀ
کلی نمیباشد؛ زیرا ،نمرۀ کلی آن هیچ سازۀ خاصی را
اندازهگیری نمیکند ،بلکه بهمنظور تحلیل دادهها با
برگرداندن موقعیت آن عالمت به دو پیوستار لیکرت
نه گزینهای ،نمرۀ جداگانه برای هر سازه بهدست
میآید .درواقع ،هدف از ساخت این جدول ،افزایش
سرعت عالمتزدن بازیکن ،بالفاصله قبل از اجرا
است .وارد و کاکس ( )2004ویژگیهای روانسنجی
این ابزار را از طریق بهدستآوردن همبستگی با همان
مؤلفهها در پرسشنامة اضطراب حالتی شناختی ـ2
تعیین نمودهاند .پژوهش حاضر نیز به تعیین
ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی این ابزار در
ایران میپردازد.
پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2
در این پژوهش پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2
(مارتنز و همکاران )1990 ،برای ارزیابی اضطراب
مورد استفاده قرار گرفت .این سیاهه دارای  27سؤال
بوده و به سه خردهمقیاس اضطراب شناختی ،اضطراب
جسمانی و اعتمادبهنفس تقسیم میشود و هرکدام از
خردهمقیاسها شامل نه سؤال میباشد .الزمبهذکر
است که سیاهة فوق بهصورت چهار گزینهای (نه
اصالً ،کم ،متوسط و بسیار زیاد) در طیف لیکرت
اندازهگیری میشود (رابرتس و همکاران ،ترجمة واعظ
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موسوی و شجاعی ،1999 ،ص .)123 .همچنین،
روایی آزمون ( )r=0/98و همسانی درونی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )α=0/81توسط
مارتنز ( )1990تأیید گردید .در ایران نیز محسنپور
( )2002پایایی و روایی این پرسشنامه را بهترتیب
معادل ( )0/83و ( )0/75در سطح معناداری (0/05
≤ )Pبهدست آورده است .چندین پژوهش دیگر نیز
روایی این آزمون را تأیید نمودهاند .شایانذکر است که
بهدلیل محتوای سؤاالت ،این آزمون قابلیت اجرا در
کشورهای مختلف با فرهنگهای متفاوت را دارد؛
چنانکه در کشور ما نیز در پژوهشهای گوناگون مورد
استفاده قرار گرفته و نتایج معتبری را نشان داده است
(به نقل از وحیدا و زمانی ،2012 ،ص.)26 .
پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی
مارتنز و همکاران ( )1977ابزاری را بهوجود آوردند به
نام پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی که بهطور
خاص برای سنجش یک خردهمقیاس اضطراب صفتی
رقابتی بهکار میرود (رابرتس و همکاران ،ترجمة
واعظ موسوی و شجاعی 1382 ،ص .)120 .علت
استفاده از این پرسشنامه در پژوهش حاضر این بود
که این پرسشنامه اضطراب رقابتی را ارزیابی میکند،
روایی و پایایی آن در ایران مورد تأیید میباشد و در
چندین پژوهش از آن استفاده شده است (فرخی و
حکاک .)1379 ،این آزمون شامل  15سؤال است که
به هریک از گزینهها امتیاز مشخصی تعلق میگیرد و
مجموع آنها میزان اضطراب رقابتی را تعیین میکند
(جمع نمرات بین  10تا  13میشود) .در این ارتباط،
هرچه نمره باالتر باشد ،نشان میدهد که آمادگی
برای مضطربشدن پیش از مسابقه بیشتر است.
الزمبهذکر است که همسانی درونی آزمون با استفاده
از آلفای کرونباخ معادل ( )α=/79بهدست آمده و
روایی آن توسط مارتنز ( )1977به روش آزمون ـ
آزمون مجدد ( )r=0/98تأیید گردیده است.
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ابتدا ،با استفاده از روش ترجمه ـ بازترجمه ،1روایی
صوری ،2محتوایی 3و صحت ترجمة جدول سنجش
عواطف مورد بررسی و تأیید پنج نفر از اساتید
روانشناسی ورزش قرار گرفت .جهت تعیین روایی
صوری از نظر کیفی ،مواردی نظیر مناسببودن هاهر
ابزار ،سطح دشواری ،میزان عدم تناسب و ابهام مورد
بررسی قرار گرفت و اصالح گردید؛ درنتیجه ،عناصر
مورد سنجش بهلحاظ هاهری توانایی اندازهگیری
مفاهیم را داشتند .عالوهبراین ،بهمنظور بررسی روایی
محتوای عبارتهای قرارگرفته در محورهای عمودی و
افقی از دو روش کیفی و کمی (روش شاخص روایی
محتوای 4والتس و باسل )5استفاده گردید (قابلذکر
است که روش ضریب نسبی روایی محتوای6الوشه7
توسط پژوهشگران اصلی تشخیص داده شده است؛
بنابراین ،در این بخش محاسبه نگردید) .بررسی روایی
محتوا بهلحاظ کیفی در دو مرحله شامل :الف .مصاحبه
و نظرسنجی از ورزشکاران درمورد واضح ،ساده و
قابلفهمبودن هریک از عبارات و توضیحات نسخة
فارسی جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده و
ب .نظرسنجی از شش فرد مجرب و متخصص
درزمینة روانشناسی ورزش درمورد مناسببودن
ترجمة جدول ،مناسببودن ابزار برای جامعة
ورزشکاران ایرانی و قابلفهم و مناسببودن آن برای
نیازسنجی صورت گرفت .در این مرحله جدول ،فرم
مربوط به نظردهی و همچنین ،توضیحات کتبی
درخصوص این ابزار و مرحلة موردنظر در اختیار
متخصصان و ورزشکاران مذکور قرار گرفت تا نظرات
خود را در رابطه با عبارات این جدول عنوان نمایند.

1. Translation-Back Translation
2. Face Validity
3. Content Validity
)4. Content Validity Index (CVI
5. Waltz & Bausell
)6. Content Validity Ratio (CVR
7. Lawshe
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عالوهبراین ،بهمنظور تعیین روایی محتوا از روش
کمی استفاده گردید .ازآنجاییکه تعیین روایی محتوا
در این پژوهش مبتنیبر قضاوت افراد متخصص بود،
قضاوت براساس دیدگاه متخصصان باتجربه و بادانش
در حیطههای رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
صورت گرفت .دراینراستا ،جهت بررسی روایی محتوا
بهشکل کمی از شاخص روایی محتوا 1استفاده گردید.
بدینمنظور ،پژوهشگران جدول سنجش عواطف
فارسیشده را در اختیار متخصصان قرار دادند و از
آنها درخواست نمودند تا براساس شاخص روایی
محتوای والتس و باسل ،مرتبطبودن ،وضوح ،سادگی
و روانبودن هریک از عبارات را در یک طیف لیکرت
چهار گزینهای (مرتبط نیست=  ،1نسبتاً مرتبط است
=  ،2مرتبط است=  3و کامالً مرتبط است= )4
تعیین کنند .سپس ،با استفاده از فرمول مربوطه،
شاخص روایی محتوا محاسبه گردید .شایانذکر است
که شاخص روایی محتوا برابر است با تعداد افرادی
که به آیتم نمرۀ سه و چهار دادهاند ،تقسیم بر تعداد
کل افراد (به نقل از محمدبیگی ،محمدصالحی و علی
گل ،2015 ،ص.)1163 .
سپس ،جهت جمعآوری دادهها ،سه آزمونگر بهمنظور
یکسانکردن توضیحات و دستورالعملها برای
ورزشکاران مورد آموزش قرار گرفتند .مطابق با اهداف
این ابزار ،برای اندازهگیری میزان انگیختگی و
اضطراب شناختی بالفاصله و قبل از مسابقه،
آزمونگرها در محل برگزاری مسابقات رسمی (برای
افراد ماهر) و مسابقات درونباشگاهی (برای افراد
کمتجربه و نیمهماهر) حضور مییافتند و ضمن ارائة
توضیحات الزم درمورد اهداف پژوهش ،با کسب اجازه
از مسئوالن ،سرپرست مسابقات و مربیان هر تیم ،کار
آغاز میگردید .الزمبهذکر است که برای جلوگیری از
سوگیری مطلوبیت اجتماعی و یا ترس ورزشکاران از
)1. Content Validity Index (CVI

انتخابنشدن ،آزمونگرها به آنها توضیح میدادند که
پاسخ آنها بهصورت محرمانه حفظ شده و تأثیری در
انتخاب آنها در تیم نخواهد داشت؛ لذا ،آنها باید
تالش کنند که احساس واقعی و درونی خود را بیان
نمایند (فرخی و همکاران ،2013 ،ص.)19 .
درادامه ،حدود  15دقیقه قبل از اجرای مسابقة هر فرد،
سه پرسشنامه در اختیار وی قرار میگرفت.
ورزشکاران پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و
اضطراب رقابت ورزشی را تکمیل نموده و سپس،
جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده را
عالمت میزدند .البته ،اجباری برای شرکت در
پژوهش وجود نداشت و مربیان برخی از تیمها بهدلیل
حساسبودن مسابقه ،اجازۀ سؤال نمیدادند و آزمونگر
بهسراغ مابقی تیمها میرفت تا افتی در تعداد
آزمودنیها ایجاد نشود .درپایان ،جداول تکمیلشده
توسط آزمونگران جمعآوری گردید .پرسشنامهها نیز
پس از تکمیل و جمعآوری ،مطابق با دستورالعمل
مخصوص نمرهگذاری شدند و با استفاده از روشهای
مناسب آماری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
روش پردازش دادهها
روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آمار
توصیفی و استنباطی بود .برای محاسبة شاخصهای
مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد.
الزمبهذکر است که تعیین همسانی درونی سؤاالت از
طریق روش محاسبة آلفای کرونباخ برای این ابزار
امکانپذیر نمیباشد؛ زیرا ،هریک از سازهها تنها دارای
یک آیتم است؛ بنابراین ،همسانی درونی پرسشنامه با
استفاده از اندازهگیری پایایی زمانی (ثبات پاسخ)
سؤاالت بهوسیلة تعیین ضریب همبستگی
درونطبقهای 2به روش آزمون ـ آزمون مجدد تعیین
گردید (آزمون مجدد بر روی  135نفر ( 63مرد و 72
زن) از آزمودنیهای پژوهش و در مسابقات بعدی اجرا
2. Interclass Correlation Coefficient
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گشت) .جهت محاسبة روایی سازه ،ابزار را برای
گروههایی که انتظار میرود در یک صفت ویژه با
یکدیگر تفاوت داشته باشند ،بهکار میبرند و نمرات
آنها را با یکدیگر مقایسه میکنند و درصورتیکه
تفاوت معناداری مشاهده شود ،روایی سازۀ ابزار تأیید
میگردد؛ بنابراین ،همانند مطالعات انجامگرفتة اصلی
بر روی ابزار جدول سنجش عواطف و جدول سنجش
عواطف ورزشی بازنگریشده (وارد و کاکس،)2004 ،
در این پژوهش نیز محاسبة روایی سازه 1به دو روش
صورت گرفت :الف .اختالف میانگین نمرات
انگیختگی و اختالف میانگین نمرات مؤلفة نگرانی
بین آزمودنیهای ماهر و کمتجربه بین  166نفر از
آزمودنیها با استفاده از آزمون تی گروههای مستقل
محاسبه گردید؛ ب .بهدلیل تفاوت در نیازمندیهای
میزان انگیختگی و اضطراب در هر رشتة ورزشی و در
سطوح متفاوت مهارت (نظریة چندبعدیبودن
اضطراب و نظریة منحنی گنبدی) ،این مقایسه در این
سه رشتة ورزشی بهطور جداگانه مورد تحلیل قرار
گرفت .عالوهبراین ،تجزیهوتحلیل روایی سازه تنها در
ورزشهایی صورت گرفت که در آنها آزمودنیها با
دو سطح مهارت این جدول را عالمت زده بودند
(بسکتبال ،والیبال و تیروکمان) .درادامه ،ضریب
همبستگی پیرسون برای محاسبة روایی سازۀ همگرا
از طریق مقایسة دو متغیر انگیختگی و نگرانی در
جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده با
متغیرهای مشابه در پرسشنامة اضطراب حالتی
رقابتی ـ 2و برای محاسبة روایی سازۀ واگرا (افتراقی)
از طریق محاسبة ضریب همبستگی پیرسون بین دو
متغیر انگیختگی و نگرانی در جدول سنجش عواطف

1. Construct ٰalidity
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ورزشی بازنگریشده مورد استفاده قرار گرفت.
عالوهبراین ،بهمنظور تعیین روایی واگرا ،سازۀ احساس
انگیختگی در پرسشنامة سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده برای ورزشکاران ،ضریب همبستگی
پیرسون نمرۀ مؤلفة احساس انگیختگی با نمرۀ
اضطراب شناختی و اضطراب بدنی در پرسشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و نمرات پرسشنامة
اضطراب رقابت ورزشی محاسبه گردید .همچنین،
بهمنظور بررسی روایی مالکی همزمان ،همانند
پژوهش وارد و کاکس ( )2004که روایی همزمان را
همان روایی همگرا و واگرا (بهعلت جدابودن سازۀ
انگیختگی از سازۀ نگرانی) محسوب کرده بودند ،در
پژوهش حاضر نیز ضریب همبستگی پیرسون بین
دادههای جدول سنجش عواطف بازنگریشده و
پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و دادههای
پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی بهعنوان روایی
مالکی همزمان محسوب گردید .درحقیقت ،در این
پژوهش ،روایی همزمان همان روایی همگرا و واگرا
میباشد .الزمبهذکر است که کلیة روشهای
بهکارگرفتهشده همانند پژوهشهای اصلی این ابزار
انجام گرفته است (وارد و کاکس2004 ،؛ رادیک و
استین1994 ،؛ راسل و همکاران .)1989 ،جهت انجام
محاسبات آماری نیز نرمافزار اس .پی .اس .اس2
نسخة  23مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناسی آزمودنیها از جمله
فراوانی ،جنسیت ،نوع رشتة ورزشی و سطح تجربه در
جدول شمارۀ یک نشان داده شده است.

2. SPSS-23
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جنس
زن
مرد
مجموع

جدول  .1شاخصهای جنسیت ،فراوانی ،سطح مهارت و نوع رشتة ورزشی شرکتکنندگان
رشتة ورزشی
سطح مهارت
تعداد
انفرادی
ماهر
کمتجربه
48
52
64
116
65
44
58
102
113
96
122
218

روایی صوری
در روایی صوری مواردی نظیر مناسببودن هاهر
ابزار ،سطح دشواری ،میزان عدم تناسب و ابهام در
آیتمهای این جدول (از نظر کیفی) مورد تأیید قرار
گرفت.
روایی محتوا

جهت تعیین روایی محتوا بهلحاظ کیفی ،از قضاوت
شش فرد مجرب و متخصص در روانشناسی ورزش
و رفتار حرکتی درمورد نسخة فارسی پرسشنامة
جدول سنجش عواطف بازنگریشده استفاده گردید.
نتایج نشان داد که این ابزار بهلحاظ مناسببودن
ترجمه حدود  87درصد ،مناسببودن برای جامعة
ایران  86درصد و بهلحاظ قابلفهم و مناسببودن
برای نیازسنجی حدود  94درصد مطلوب و قابلقبول
بوده است و هیچیک از افراد ،گزینة غیرقابلقبول را
عالمت نزدهاند .الزمبهذکر است که روایی محتوا از

تیمی
68
37
105

نظر کمی با استفاده از فرمول (عدد نهایی  )CVIبرابر
با ( )0/91بهدست آمد و مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی
بهمنظور بررسی پایایی زمانی جدول سنجش عواطف
ورزشی بازنگریشده از طریق محاسبة ضریب
همبستگی درونطبقهای ( )ICCبه روش آزمون ـ
آزمون مجدد ،بین نمرات حاصلشده در آزمون اول و
نمرات محاسبهشده در آزمون دوم ،ضریب همبستگی
درونطبقهای گرفته شد .نتایج نشان داد که با 95
درصد اطمینان ،پایایی زمانی برای متغیر نگرانی
(اضطراب شناختی) بین ( )0/90تا ( )0/78و برای
متغیر احساس انگیختگی بین ( )0/84تا ()0/67
میباشد؛ بنابراین ،میان دوبار اجرای آزمون با نمونة
 135نفری ،همبستگی میان پاسخهای بهدستآمده
وجود داشت و پایایی زمانی مورد تأیید قرار گرفت.

جدول  .2محاسبة مقدار ضریب همبستگی درونطبقهای بین نتایج دو بار اجرای آزمون
سطح معناداری
ضریب همبستگی درونطبقهای
مؤلفهها
0/001
0/77
احساس انگیختگی
0/001
0/86
نگرانی

روایی
برای تعیین روایی سازۀ همگرای پرسشنامة جدول
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده برای
ورزشکاران ،ضریب همبستگی پیرسون از طریق
مقایسة متغیر نگرانی در جدول سنجش عواطف
ورزشی بازنگریشده با متغیر مشابه (اضطراب

شناختی) پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و
اضطراب رقابت ورزشی از پرسشنامة اضطراب رقابت
ورزشی محاسبه گردید .نتایج جدول شمارۀ سه نشان
میدهد که همبستگی نمرۀ مؤلفة نگرانی در
ورزشکاران با نمرات اضطراب شناختی از پرسشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و اضطراب رقابت ورزشی

روانسنجی نسخة فارسی جدول سنجش عواطف ...

از پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی بهلحاظ آماری
معنادار بوده و با افزایش مؤلفة نگرانی در ورزشکاران،
اضطراب شناختی افزایش مییابد؛ بنابراین،
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پرسشنامة سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده
برای ورزشکاران در متغیر نگرانی دارای روایی همگرا
میباشد.

جدول  .3ضریب همبستگی مؤلفههای جدول سنجش عواطف بازنگریشده با پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی
ـ 2و پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی
جدول

پرسشنامة اضطراب

سنجش

پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ2

بازنگریشده

*(سطح معناداری)ضریب همبستگی

عواطف

میانگین

مؤلفة احساس
انگیختگی

اضطراب شناختی

اضطراب
بدنی

اعتمادبهنفس

*

بستگی

اضطراب رقابت
ورزشی

= 22/9±47/01میانگین

20/7±89/66
=میانگین

=21/7±99/70میانگین

 =19/6±36/57میانگین

7/1±10/59

(-0/11 )0/075

()0/034
0/091

(0/081 )0/003

(-0/073 )0/002

5/2±31/83

(0/84 )0/001

()0/88
-0/01

(-0/066 )0/33

(0/77 )0/001

مؤلفة نگرانی
(اضطراب
شناختی)

رقابت ورزشی (سطح
معناداری) ضریب هم-

 <0/05سطح معناداری*

بهمنظور تعیین روایی سازۀ واگرای پرسشنامة
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده ،ضریب
همبستگی پیرسون نمرۀ مؤلفة احساس انگیختگی با
مؤلفة نگرانی در این ابزار محاسبه گردید .همانطور
که در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود ،این دو
سازه دارای همبستگی بسیار پایین و منفی میباشند
(.)r= -0/09
همچنین ،در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود که
مؤلفة نگرانی در جدول عواطف ،ارتباط معناداری با
اعتمادبهنفس در پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی
ـ 2ندارد و این امر نشان میدهد که این دو سازه در
دو قطب مخالف در یک پیوستار قرار ندارند .مؤلفة
نگرانی نیز دارای ارتباط معناداری با اضطراب بدنی از
پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی ـ 2نمیباشد؛

بنابراین ،پرسشنامة سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده برای ورزشکاران در متغیر نگرانی از
روایی واگرا برخوردار است .عالوهبراین ،در بررسی
روایی واگرا مشخص شد که مؤلفة احساس انگیختگی
با اضطراب شناختی از پرسشنامة اضطراب حالتی
رقابتی ـ 2ارتباط معناداری ندارد؛ اما دارای ارتباط
بسیار پایینی با اضطراب رقابت ورزشی از پرسشنامة
اضطراب رقابت ورزشی و اعتمادبهنفس میباشد.
شایانذکر است که در این قسمت ،ضریب همبستگی
پیرسون بین متغیر احساس انگیختگی در جدول
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده و متغیر
اضطراب بدنی در پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی
ـ 2محاسبه گردید.
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جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون نمرة مؤلفة نگرانی با احساس انگیختگی در جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده
احساس انگیختگی

متغیر

(سطح معناداری) ضریب همبستگی
(-0/09 )0/021

مؤلفة نگرانی

پرسشنامة سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده
(مؤلفة نگرانی و احساس انگیختگی) بین ورزشکاران
ماهر و کمتجربه در هر رشتة ورزشی بهطور جداگانه
با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه گردید .نتایج
جداول شمارۀ شش و هفت نشان میدهد که بین
مؤلفة نگرانی ورزشکاران ماهر و کمتجربه اختالف
معناداری وجود دارد .بین مؤلفة احساس انگیختگی
ورزشکاران ماهر و کمتجربه در رشتة والیبال و
بسکتبال نیز اختالف معناداری مشاهده میشود.

نتایج جدول شمارۀ سه نشان میدهد که همبستگی
نمرۀ مؤلفة احساس انگیختگی با نمرات اضطراب
بدنی بهلحاظ آماری بسیار پایین بوده و این امر
نشاندهندۀ استقالل این دو سازه از یکدیگر است؛
بنابراین ،پرسشنامة سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده برای ورزشکاران در متغیر احساس
انگیختگی دارای روایی واگرا میباشد .عالوهبراین،
بهمنظور تعیین روایی سازۀ پرسشنامة جدول سنجش
عواطف ورزشی بازنگریشده با استفاده از روش
تفاوتهای گروهی ،نمرۀ هریک از مؤلفههای

جدول  .5آزمون تی گروههای مستقل جهت مقایسة مؤلفة احساس انگیختگی در ورزشکاران کمتجربه و ماهر
بهتفکیک رشتة ورزشی
مؤلفة
احساس

کمتجربه

آزادی

تی

معناداری

24/3

2
1
302

میانگین

تعداد

میانگین

27

0/6

30

50/7

55

والیبال

22

50/5

26

69/7

46

26/6

تیروکمان

39

74/7

22

41/7

59

03/1-

انگیختگی
بسکتبال

تعداد

ماهر

درجة

نسبت

سطح

جدول  .6آزمون تی گروههای مستقل جهت مقایسة مؤلفة نگرانی (اضطراب شناختی) در ورزشکاران کمتجربه و
ماهر بهتفکیک رشتة ورزشی
کمتجربه

مؤلفة نگرانی
بسکتبال
والیبال
تیروکمان

تعداد
27
22
39

میانگین
7/33
7/59
7/64

ماهر
تعداد
30
26
22

عالوهبراین ،نمرات مؤلفة نگرانی و احساس
انگیختگی در سه رشتة ورزشی بین دو گروه ماهر و

درجة آزادی

میانگین
2/13
2/50
2/14

55
46
59

نسبت
تی
-16/10
-14/92
-18/28

سطح معناداری
0/0005
0/001
0/0005

کمتجربه با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه
گردید (سه رشته با یکدیگر) .نتایج جدول شمارۀ
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رشتة والیبال ،بسکتبال و تیروکمان وجود دارد.

هشت نشان میدهد که تفاوت معناداری در مؤلفة
انگیختگی و نگرانی بین گروه ماهر و کمتجربه در سه

جدول  .7آزمون تی گروههای مستقل جهت مقایسة مؤلفة انگیختگی و نگرانی در ورزشکاران کمتجربه و ماهر
مؤلفه
احساس انگیختگی
نگرانی

کمتجربه
تعداد
88
88

میانگین
6/65
7/58

ماهر
تعداد
78
78

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف معرفی و تعیین ویژگیهای
روانسنجی (پایایی و روایی) نسخة فارسی جدول
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده انجام گرفت.
بهطورخالصه و در ارتباط با آنچه که قبالً شرح داده
شد ،راسل و همکاران ( )1989یک ابزار ساده و کوتاه
به نام جدول عواطف را برای اندازهگیری انگیختگی و
احساسات پیشنهاد کردند .آنها پایایی و روایی سازه،
همگرا ،افتراقی و پیشبین آن را در چهار مطالعه در
یک پژوهش گزارش نمودند که در این پژوهش
پایایی زمانی باالیی با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون بین نمرات آزمون ـ آزمون مجدد برای
احساس خشنودی ( )r=0/98و احساس انگیختگی
( )r=0/97نشان داده شد .همچنین ،ضریب
همبستگی پیرسون برای روایی همگرا در احساس
خشنودی معادل ( )r=0/95و برای احساس انگیختگی
برابر با ( )r=0/95بهدست آمد .ضریب همبستگی
پیرسون در روایی افتراقی بین احساس خشنودی و
احساس انگیختگی در جدول عواطف نیز معادل
( )r=0/02بهدست آمد .همچنین ،برای روایی
پیشبین این ابزار در بعد احساس خشنودی ()r=0/77
و انگیختگی ( ،)r=0/80توانایی پیشبینی نمرات
قیاس انگیختگی و خشنودی محرابیان و راسل
( )1974را نشان دادند.

میانگین
7/54
2/26

درجة آزادی
164
164

نسبت
تی
3/62
29/01

سطح معناداری
0/0001
0/0001

پس از آن ،یک نسخة بازبینیشدۀ دیگر از این ابزار به
نام جدول سنجش عواطف توسط رادیک و همکاران
( )1993پیشنهاد گردید .آنها ویژگیهای روانسنجی
این ابزار را با استفاده از افراد ورزشکار بهدست آوردند.
ضریب همبستگی پیرسون در روایی همگرا نشان داد
که بین سازۀ افکار /احساسات در این ابزار با دو
ساختار اضطراب شناختی و اعتمادبهنفس از
پرسشنامة اضطراب حالتی شناختیـ  2ارتباط وجود
دارد (بهترتیب  r=-0/47و .)r=0/58
عالوهبراین ،ضریب همبستگی پیرسون در روایی
افتراقی بین افکار /احساسات و احساس انگیختگی در
جدول سنجش عواطف معادل ( )r=0/11بهدست آمد
که نشاندهندۀ استقالل این دو سازه از یکدیگر بود.
درادامه ،وارد و کاکس ( )2004یک نسخة
تجدیدنظرشده از ابزار سنجش عواطف به نام جدول
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده را ارائه دادند و
روایی و پایایی آن را تأیید نمودند.
شایانذکر است ابزاری که برای جمعآوری دادهها
مورد استفاده قرار میگیرد ،در مرحلة نخست باید از
روایی (اعتبار) برخوردار بوده و در مرحلة بعد
میبایست دارای پایایی (اعتماد) باشد؛ بنابراین،
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین پایایی و روایی نسخة
فارسیشدۀ جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده انجام گرفت .در این پژوهش 218
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ورزشکار زن و مرد با دو سطح مهارت (کمتجربه و
ماهر) در پنج رشتة ورزشی ابزار موردنظر را بههمراه
دو پرسشنامة معتبر اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و
اضطراب رقابت ورزشی ،بالفاصله و قبل از شروع یک
مسابقة ورزشی تکمیل نمودند .سپس ،پایایی زمانی و
روایی صوری ،محتوایی ،سازۀ همگرا و افتراقی نسخة
فارسیشدۀ جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده محاسبه گردید.
عالوهبراین ،در این پژوهش بهمنظور تعیین پایایی،
ضریب همبستگی درونطبقهای این ابزار (حاصل از
روش آزمون ـ آزمون مجدد با دو هفته فاصله)
براساس نتایج جدول شمارۀ دو معادل ( )0/85بهدست
آمد که باالتر از مقدار قابلقبول ( )0/75بود (فرخی و
همکاران ،2013 ،ص .)30 .شایانذکر است که عدد
بهدستآمده نشاندهندۀ پایایی زمانی یا قابلیت تکرار
نتایج جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده
میباشد .درادامه ،روایی محتوای این ابزار از نظر
کیفی بهلحاظ وضوح و ساده و قابلفهمبودن هریک
از گویهها و نیز مناسببودن ترجمة هر واژه،
مناسببودن پرسشنامه برای جامعة ایرانی و
مناسببودن پرسشنامه برای نیازسنجی بررسی
گردید .با توجه به نتایج مشاهده شد که بهلحاظ
مناسببودن ترجمه حدود  87درصد ،مناسببودن
برای جامعة ایرانی حدود  86درصد و بهلحاظ قابلفهم
و مناسببودن برای نیازسنجی درحدود  94درصد
مطلوب و قابلقبول بوده است و هیچیک از افراد
گزینة غیرقابل قبول را عالمت نزدهاند؛ بنابراین،
روایی محتوایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت.
عالوهبراین ،بهمنظور بررسی روایی محتوایی از نظر
کمی ،نمرۀ شاخص روایی محتوا ( )CVIمحاسبه
گردید و عدد نهایی شاخص روایی محتوا برابر با
( )0/91بهدست آمد؛ بدینصورت ،روایی محتوای این
ابزار از نظر کمی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
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مطابق با تعریف ،اگر همبستگی بین نمرات
آزمونهایی که ویژگی واحدی را اندازهگیری میکنند
مثبت و معنادار باشد ،آزمون دارای روایی سازۀ همگرا
است (باوم گارتنر و جکسون ،ترجمة سپاسی و
نوربخش ،1382 ،ص)189 .؛ بنابراین ،بهمنظور تعیین
روایی سازۀ همگرای پرسشنامة جدول سنجش
عواطف بازنگریشده برای ورزشکاران ،ضریب
همبستگی پیرسون از طریق مقایسة متغیر نگرانی با
متغیر مشابه (اضطراب شناختی) در پرسشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ 2و اضطراب رقابت ورزشی
از پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی انجام گرفت.
نتایج جدول شمارۀ سه نشان میدهد که نمرۀ مؤلفة
نگرانی در ورزشکاران ،همبستگی باالیی با نمرات
اضطراب شناختی از پرسشنامة اضطراب حالتی
رقابتی ـ )r=0/84( 2و اضطراب رقابت ورزشی از
پرسشنامة اضطراب رقابت ورزشی ( )r= 0/77دارد و
با افزایش مؤلفة نگرانی در ورزشکاران ،اضطراب
شناختی آنها افزایش مییابد؛ بنابراین ،پرسشنامة
سنجش عواطف بازنگریشده برای ورزشکاران در
متغیر نگرانی دارای روایی سازۀ همگرا میباشد که
این نتایج با یافتههای مطالعات وارد و کاکس ()2004
و رادیک و استین ( )1993همراستا است.
شایانذکر است که بهمنظور تعیین روایی سازۀ واگرا،
همبستگی بین آزمونهایی که ویژگیهای متفاوتی را
اندازهگیری میکنند باید پایین باشد تا آزمونها دارای
روایی واگرا یا افتراقی باشند (باوم گارتنر و جکسون،
ترجمة سپاسی و نوربخش ،1382 ،ص.)192 .
درادامه ،بهمنظور بررسی روایی سازۀ افتراقی
پرسشنامة سنجش عواطف بازنگریشده ،ضریب
همبستگی پیرسون نمرۀ مؤلفة احساس انگیختگی با
مؤلفة نگرانی از این ابزار محاسبه گردید .همانطور
که در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود ،این دو
سازه دارای همبستگی بسیار پایین و منفی
( )r= -0/09میباشند .الزمبهذکر است که این یافته
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با نتایج وارد و کاکس ( )2004در روایی افتراقی
( )r= -0/07همسویی دارد .آنها در پژوهش خود
عنوان نمودند که این عدد نشاندهندۀ همبستگی
بسیار ضعیف بوده و تأثیرگذار نمیباشد .در جدول
شمارۀ سه نیز مشاهده میشود که مؤلفة نگرانی
ارتباط معناداری با اعتماد بهنفس ندارد و این امر
بیانگر آن است که این دو سازه در دو قطب مخالف
یک پیوستار قرار ندارند .عالوهبراین ،در تحلیل
دادهها ،مؤلفة نگرانی ارتباط معناداری را با اضطراب
بدنی نشان نداد .در بررسی روایی افتراقی نیز مؤلفة
احساس انگیختگی با اضطراب شناختی از پرسشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ 2ارتباط معناداری نداشت؛ اما
با اضطراب رقابت ورزشی و اعتمادبهنفس دارای
ارتباط بسیار پایینی بود .عالوهبراین ،نتایج جدول
شمارۀ سه نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون
بین مؤلفة احساس انگیختگی با متغیر اضطراب بدنی
بهلحاظ آماری بسیار پایین بوده ( )r= 0/091و این
امر نشاندهندۀ استقالل این دو سازه از یکدیگر
میباشد .نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای وارد
و کاکس ( )2004همخوانی داشت .آنها در پژوهش
خود عنوان نمودند که همبستگی بسیار پایینی (0/04
= )rبین احساس انگیختگی و اضطراب بدنی وجود
دارد؛ بنابراین ،جدول سنجش عواطف بازنگریشده
برای ورزشکاران در متغیر احساس انگیختگی دارای
روایی سازۀ افتراقی میباشد .بهعبارتدیگر ،مؤلفة
احساس انگیختگی تنها متغیر موردنظر؛ یعنی
انگیختگی فیزیولوژیک را اندازهگیری نموده و از
اضطراب بدنی جدا میباشد .این یافته از این عقیده
حمایت میکند که احساس انگیختگی ،نشانهای از
انگیختگی فیزیولوژیکی است و نباید از اضطراب بدنی
بهعنوان نشانهای از انگیختگی فیزیولوژیکی استفاده
شود (وارد و کاکس ،2004 ،ص .)104 .البته ،در
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برخی از پژوهشها (دور و کاکس1997 ،1؛ کران،
جویس و رافیلد )1994 ،2اضطراب جسمانی بهعنوان
نمایندۀ انگیختگی فیزیولوژیکی استفاده شده است.
اولین ضعف این مطالعات این است که این دو سازه،
دو ساختار مساوی با یکدیگر نمیباشند؛ بنابراین،
روایی افتراقی این ابزار در جامعة موردنظر مورد تأیید
قرار میگیرد .شایانذکر است که نتایج این بخش از
پژوهش از یافتههای وارد و کاکس ( )2004حمایت
میکند.
عالوهبراین ،روایی ساخت یا سازه بیان میکند که
نتایج بهدستآمده از کاربرد یک ابزار اندازهگیری تا
چه حد با نظریههایی که آزمون بر محور آنها تدوین
شده است ،تناسب دارد .بهعبارتدیگر ،نمایانگر آن
است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه یک سازه یا
ویژگی را که مبنای نظری دارد ،مورد سنجش قرار
میدهد .از جمله شیوههایی که برای تعیین اعتبار
سازه بهکار میرود ،نشاندادن تفاوتهای گروهی
است .اگر نظریهای تفاوتی را بین گروهها (یا هیچ
تفاوتی را) در نمرات آزمون پیشبینی کند ،آزمونی که
این تفاوت را نشان دهد (یا ندهد) دارای اعتبار سازه
میباشد .بدینمنظور ،پرسشنامة سنجش عواطف
بازنگریشده در دو گروه ماهر و کمتجربه در سه
رشتة ورزشی بسکتبال ،والیبال و تیراندازی با کمان
اجرا گردید .سپس ،بهمنظور تعیین روایی سازۀ
پرسشنامة جدول سنجش عواطف بازنگریشده برای
ورزشکاران ماهر و کمتجربه ،نمرۀ هریک از
مؤلفههای این پرسشنامه (مؤلفة نگرانی و احساس
انگیختگی) بین ورزشکاران ماهر و کمتجربه مقایسه
گشت .در این بخش براساس نظریة منحنی گنبدی
(اکسنداین )1970 ،مبنیبراینکه نیازمندیهای
انگیختگی الزم برای عملکرد بهینه برحسب نوع
مهارت (هریف یا پیچیدهبودن) و سطح مهارت
1. Durr & Cox
2. Krane, Joyce & Rafield
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(مبتدی یا ماهربودن) متفاوت است (واعظ موسوی و
مسیبی ،1386 ،ص ،)167 .نمرات انگیختگی هرکدام
از سه رشتة ورزشی (بسکتبال ،والیبال و تیروکمان
ریکرو) بهطور جداگانه و کلی بین ورزشکاران ماهر و
کمتجربه تحلیل گردید .همچنین ،با توجه به مدل
چندبعدیبودن اضطراب رقابتی که دارای یک نگاه
تعاملی بین شخص و موقعیت ورزشی میباشد و نیز
مدل مناطق کارکرد بهینة عملکرد (هانین)1995 ،
مبنیبر وجود اختالفات فردی در سطوح اضطراب
حالتی و عملکرد بهینه (گیل ،ترجمة خواجوند،1383 ،
ص ،)278 .نمرات مؤلفة نگرانی ورزشکاران ماهر و
کمتجربه در هر رشتة ورزشی بهصورت جداگانه مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج (جدول شمارۀ هفت) نشان
داد که بین مؤلفة نگرانی ورزشکاران ماهر و کمتجربه
اختالف معناداری وجود دارد .دراینراستا ،با توجه به
میانگینها مشاهده شد که سطح اضطراب شناختی
افراد کمتجربه باالتر از افراد ماهر است که این امر با
پیشبینی مدل چندبعدیبودن اضطراب رقابتی
مطابقت داشت .همچنین ،بین مؤلفة احساس
انگیختگی ورزشکاران ماهر و کمتجربه اختالف
معناداری مشاهده گردید (جدول شمارۀ شش) و با
توجه به میانگینها مشاهده شد که سطح انگیختگی
افراد کمتجربه ،کمتر از افراد ماهر است که این امر با
نظریة منحنی گنبدی مبنیبراینکه سطح انگیختگی
الزم برای عملکرد بهینه برای افراد کمتجربه ،کمتر از
افراد ماهر است ،مطابق میباشد .عالوهبراین،
همانطور که در جدول شمارۀ  6مشاهده میشود،
اختالف معناداری بین انگیختگی ورزشکاران ماهر و
نیمهماهر 1در رشتة تیروکمان بهچشم نمیخورد .یک
 .1افــرادی کــه دارای تجربــة بیشــتر از ســه ســال در رشــتة تیروکمــان
میباشند ،بهدلیل سادهبودن مهارت (با توجه بـه مصـاحبات انجامشـده بـا
مربیان این ورزش) ،سطح مهارت باالتری را نسـبت بـه رشـتههای دیگـر
مانند والیبال و بسکتبال (که مهارتهای پیچیدهتری دارند) از خـود نشـان
میدهند؛ بنابراین ،احتماالً میتوان آنها را نیمهماهر نامید.
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احتمال برای عدم اختالف در سطح انگیختگی این
است که شاید مهارت پرتاب تیر بهوسیلة کمان،
بهدلیل هریف و سادهبودن ،نیاز به سطح انگیختگی
مطلوب خاصی دارد (مطابق با نظریة منحنی گنبدی)
که در افراد با این سطوح متفاوت مهارت ،تقریب ًا
یکسان بوده و این امر نیازمند بررسی و پژوهشهای
بیشتری میباشد .عالوهبراین ،میتوان این احتمال را
مطرح نمود که شاید این عدم اختالف مربوط به سطح
مسابقاتی باشد که این اندازهگیریها در آنها انجام
گرفته است؛ زیرا ،مسابقات هر دو گروه در سطح
باالیی بوده و احتماالً سطح هیجان و انگیختگی
باالیی در هر دو گروه ،بهویژه در گروه نیمهماهر
بهوجود آمده است؛ ازاینرو ،مشاهده میشود که نتایج
این بخش از پژوهش از نظریههای زیربنایی سازههای
انگیختگی و اضطراب شناختی حمایت نموده و تأیید
میکند که جدول سنجش عواطف ورزشی
بازنگریشده در این دو سازۀ روانشناختی ،بین افراد
با سطوح متفاوت مهارت ،تفاوت قائل میشود و دارای
روایی سازه میباشد .الزمبهذکر است که این نتایج با
یافتههای وارد و کاکس ( )2004همخوان بود.
عالوهبراین ،نتایج جدول شمارۀ هشت نشان از تفاوت
بین گروهی در دو سطح مهارت در سه رشتة ورزشی
داشت و روایی سازۀ این ابزار را مجدداً تأیید نمود.
نتایج این بخش از پژوهش از یافتههای وارد و کاکس
( )2004و رادیک و استین ( )1993حمایت میکند.
منظور از روایی مالکی همزمان ،میزان همبستگی
بین نمرات حاصل از یک ابزار با نمرات حاصل از ابزار
اندازهگیری دیگر (مالک) است که بدون فاصله و
بهصورت همزمان انجام شود .روایی همزمان در
مواردی محاسبه میگردد که هدف آن جانشینکردن
این ابزار اندازهگیری بهجای ابزار دیگری باشد .این
امر بیشتر بهدلیل مالحظات مربوط به سهولت اجرای
آزمون و یا جانشینکردن یک آزمون کوتاهتر بهجای
یک آزمون طویلتر صورت میگیرد؛ بنابراین ،روایی
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مالکی بهصورت همبستگی نمرات آزمون با یک
مالک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است،
تعریف میشود (باوم گارتنر و جکسون ،ترجمة سپاسی
و نوربخش ،1382 ،ص .)191 .بهمنظور بررسی روایی
مالکی همزمان ،همانند پژوهش وارد و کاکس
( )2004که روایی همزمان را همان روایی همگرا و
واگرا محسوب نمودند ،در پژوهش حاضر نیز ضریب
همبستگی پیرسون بین دادههای جدول سنجش
عواطف بازنگریشده و پرسشنامة اضطراب حالتی
رقابتی ـ 2و دادههای پرسشنامة اضطراب رقابت
ورزشی بهعنوان روایی مالکی همزمان محسوب
گردید .درحقیقت ،در این پژوهش روایی همزمان
همان روایی همگرا و واگرا میباشد؛ زیرا ،بهدلیل
جدابودن سازههای روانشناختی نگرانی و انگیختگی
از یکدیگر ،هریک از این سازهها با سازۀ مشابه یا
غیرمشابه خود در آزمونهای دیگر مقایسه گردیدند.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،نتایج جدول شمارۀ سه
نشان میدهد که ضریب همبستگی نمرۀ مؤلفة
نگرانی با نمرات اضطراب شناختی از پرسشنامة
اضطراب حالتی رقابتی ـ )r= 0/84( 2و ضریب
همبستگی نمرۀ مؤلفة نگرانی با نمرۀ کل پرسشنامة
اضطراب رقابت ورزشی ( )r= 0/77محاسبه گردید که
بهلحاظ آماری معنادار میباشد؛ بنابراین ،پرسشنامة
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده دارای روایی
همزمان است .شایانذکر است که این نتایج با
یافتههای وارد و کاکس ( )2004و رادیک و استین
( )1993همراستا بود.
بهطورکلی ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای وارد و
کاکس ( )2004که به طراحی و روانسنجی جدول
سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده پرداختند،
همسویی دارد .همانطور که ضرایب همبستگی نشان

67

داد ،جدول سنجش عواطف ورزشی بازنگریشده،
اندازهگیری بهتری را از اضطراب شناختی و احساس
انگیختگی نسبت به دو ابزار جدول عواطف (راسل و
همکاران )1989 ،و جدول سنجش عواطف (رادیک و
همکاران )1993 ،نشان میدهد .بهطور خالصه و با
توجه به نتایج بهدستآمده ،جدول سنجش عواطف
ورزشی بازنگریشده بهدالیل زیر یک ابزار ترجیحی
برای آزمایش مدلهای فاجعه در عملکرد ورزشی
میباشد .1 :این ابزار ساختارهای مهم و ضروری
انگیختگی و اضطراب شناختی را اندازهگیری میکند؛
 .2اندازهگیری این دو سازه بهطور مستقل از یکدیگر
انجام میشود؛  .3این ابزار میتواند بیدرنگ و بهطور
مکرر ،قبل و در طول رقابتهای ورزشی استفاده
گردد .از نقاط قوت پژوهش حاضر میتوان به استفاده
از حجم باالی نمونة ورزشکار زن و مرد اشاره کرد که
منجر به افزایش قابلیت تعمیم نتایج در جامعة
ورزشکاران ایرانی میگردد .بهطورکلی ،با توجه به
نتایج بهدستآمده از پژوهش میتوان چنین اههار
داشت که نسخة فارسی جدول سنجش عواطف
ورزشی بازنگریشده بهعنوان ابزاری روا و پایا قابلیت
آن را دارد تا در ایران برای مطالعه و ارزیابی اضطراب
شناختی و احساس انگیختگی ورزشکاران ،درست قبل
از مسابقه مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،این ابزار
سنجش روانشناختی زمینة مناسبی را برای
روانشناسان ورزشی در فعالیتهای پژوهشی و
کاربردی بهمنظور بهبود عملکرد ورزشکاران ایرانی
بهوجود میآورد .درنهایت ،برمبنای این پژوهش
پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی ،پایایی و روایی
این ابزار با نمونههای دیگر در سنین مختلف و در
رشتههای ورزشی متفاوت بهلحاظ ماهیت مورد
ارزیابی قرار گیرد.
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پیوست
*** لطفاً در جدول زیر مطابق با نمونه فقط یک عالمت بزنید؛ در ردیف عمودی (از باال به
پایین) با توجه به اینکه احساسات بدنی شما درحالحاضر چطور شما را فعال میکند و در
ردیف افقی (از چپ به راست) براساس اینکه نگرانی و اضطراب شما درمورد اجرای فردی
خودتان چگونه است.
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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 testretest 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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