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 شده  تجدیدنظرفارسی نسخه  سنجیروان هایویژگی

 در ورزشکاران شهر تهران 2-پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

 4فرهاد ثنائی فر، 3حسن غرایاق زندی، 2زادهعلی مقدم ، 1مهر صفرامیرحسین 

 24/02/44تاریخ دریافت: 

 51/02/41تاریخ پذیرش: 

 چکیده
یا  یسازفعالقراری، تشویش، نگرانی و منفی که با بیپژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی 

روایی و پایایی نسخۀ فارسی تعیین با هدف پژوهش حاضر اند. انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده

پژوهش حاضر کلیۀ جامعه . انجام شددر ورزشکاران  2-یشده اضطراب حالتی رقابت بازنگری سیاهۀ

های ای که در رشتهساله 44تا  53ورزشکاران  یلهوسبهنامه پرسش 673 ورزشکاران شهر تهران بودند.

 (EFA)از تحلیل عاملی اکتشافی  سیاههمختلف فعالیت داشتند، تکمیل گردید. برای برآورد روایی سازۀ 

گیری استفاده شد. پایایی اندازه برای برازش مدل (CFA)جهت تعیین تعداد عوامل و تحلیل عاملی تأییدی 

پایایی زمانی با استفاده از روش  تعیینبا استفاده از روش همسانی درونی محاسبه گردید. برای  سیاهه

 SPSS افزارنرم ها با استفاده ازدادهای استفاده شد. آزمون مجدد از ضریب همبستگی درون طبقه -آزمون

ار اصلی حمایت کرده ، از ساختسیاهههای پژوهش نشان داد که نسخۀ فارسی یافتهتحلیل شد.  LISRELو 

تواند بر عملکرد ورزشی اضطراب عاملی است که میگردد. می تأیید این سیاههو روایی و پایایی 

نسخۀ از  شود کهپیشنهاد میاز این پژوهش،  آمدهدستبهبنابراین با توجه به نتایج ؛ باشد مؤثرورزشکاران 

                                                           
  ایننران، تهننران، تهننران دانشننگاه، ورزشننی علننوم و بنندنیتربیننت دانشننکده، ورزشننی شناسننیروان ارشنند . کارشنننا 5

 (a.mehrsafar@gmail.com( )مسئول نویسنده)

 ایران، تهران، تهران دانشگاه، تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده . استادیار2

 ایران، تهران، تهران دانشگاه، ورزشی علوم و بدنیتربیت دانشکده . استادیار6

 ایران، تهران، تهران دانشگاه، ورزشی علوم و بدنیتربیت دانشکده، حرکتی رفتار ارشد . کارشنا 4
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استفاده ورزشکاران  حالتیبرای سنجش اضطراب  2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگریسیاهه فارسی 

 .شود

 انپایایی، ورزشکارروایی، ، رقابتیاضطراب  واژگان کلیدی:

 مقدمه

فقط اثر منفی بر عملکرد دارد.  پنداشتند که اضطرابهای متمادی، محققان میسال

درک  اند که تفسیر فرد از عالئم اضطراب، برایهای اخیر نشان داده، پژوهشوجودبااین

ن، توما  و ؛ هانتو5444 2و سوئین نتو)جونز، هانمهم است  5ارتباط اضطراب و انگیختگی

 (.2055، 4واگستاف، نیل، ماللئو و هانتون ؛2004، 6ماینارد

گیری مشخصات درگذشته بیشتر محققان تالش خود را صرف تعریف، توضیح و اندازه

)اسمیت، اسمول، کومینگ و اند هایی برای کاهش آن کردهاضطراب و یافتن راه

قراری، پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی .(2003، 1گروسبارد

)واینبرگ و اند یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده سازیفعالتشویش، نگرانی و 

تمایز  8و صفتی 7حالتی یهامؤلفهبین  معموالً. تحقیقات در حوزه اضطراب (2054، 3گولد

اضطراب صفتی بخشی از شخصیت، . (2056، 50؛ تیلور5443، 4)اشپیلبرگر شودقائل می

دهد. ای است که رفتار را تحت تأثیر قرار میاستعداد یا گرایش رفتاری اندوخته شده

شناختی یا های روانعینی از جنبه طوربهکند که اضطراب صفتی، فرد را مهیای شرایطی می

)اسپیلبرگر، کند فرض می تهدیدکننده صورتبهرا  هاآنوده ولی فرد جسمانی خطرناک نب

                                                           
1. Arousal 

2. Jones, Hanton & Swain 

3. Thomas, Maynard 

4. Wagstaff, Neil, Mellalieu & Hanton 

5. Smith, Smoll, Cumming & Grossbard 

6. Weinberg & Gould 

7. State 

8. Trait 

9. Spielberger 

10. Taylor 
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اضطراب حالتی، یک حالت . از سوی دیگر، (5440، 5؛ اسمیت، اسمول و شوتز5443

شود و با هیجانی موقت و متغیر است که از ادراک آگاهانه نگرانی و تنش فرد ناشی می

. عالوه بر تجربه (2054گولد، وینبرگ و )در ارتباط است  خودمختارفعالیت سیستم عصبی 

ها نیز در افکار منفی و درک فعالیت فیزیولوژیکی، میزان باور فرد از توانایی مقابله با چالش

. مطالعات (2004، 2)چنگ، هاردی و مارکلندبه وجود آوردن اضطراب حالتی مهم است 

ت. با تکامل مفهومی اس بعدیتکبود که اضطراب  فرضپیشاولیه اضطراب مبنی بر این 

بودن اضطراب ارائه  چندبعدیاضطراب و ادامه پیدا کردن تحقیقات در این زمینه، نظریه 

مشخص  4و اضطراب جسمانی 6شد. در این نظریه برخی از ارتباطات بین اضطراب شناختی

امروزه  .(5448، 7رتون؛ ب5485، 3؛ موریس و آنجل5473، 1)دیویدسون و شوارتزشد 

شناسی ورزش های روانگونگی ارزیابی اضطراب رقابتی در پژوهشمطالعه و چ

های های متعددی مانند ارزیابی رفتار، جنبهزیادی دارد. پژوهشگران از روش مندانعالقه

برند ورزش بهره می زمینه درهای شخصی برای سنجش اضطراب فیزیولوژیکی و گزارش

؛ 2006، 4و راسل ؛ کاکس، مارتنز1544، 8؛ مارتنز، ویلی و برتون5443)اشپیلبرگر، 

 (.2004، 55؛ ویلسون، واین و وود2003اسمیت و همکاران،  ؛2005و هاردی،  50وودمن

( 5477)مارتنز  ارزیابی اضطراب در حوزه ورزش و رقابت،عملیاتی کردن  منظوربه 

گیری را که یک ابزار اندازه (SCAT)برای اولین بار آزمون اضطراب رقابت ورزشی 

گیری اضطراب های ورزشی بود، توسعه داد. همچنین وی برای اندازهاضطراب در محیط

را تهیه کرد  C)-(SCAT 52سال یک فرم مخصوص کودکان ودر ورزشکاران کم سن 
                                                           

1. Schutz 

2. Cheng, Hardy & Markland 

3. Cognitive 

4. Somatic 

5. Davidson & Schwartz 

6. Morris & Engle 

7. Burton 

8. Martens, Vealey & Burton 

9. Cox, Martens & Russell 

10. Woodman 

11. Wilson, Vine & Wood 

12. Sport competition anxiety test for children- SCAT-C 
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اضطراب جسمانی که تغییرات  مؤلفههای مذکور تنها یک نامه(. پرسش5477مارتنز، )

کرد گیری میداد، اندازهرا نشان می شدهادراکفیزیولوژیکی و میزان کنش جسمانی 

در  های آنو مشاهده کاستی نامهبعد از استفاده از این پرسش (.5441مارتنز و همکاران، )

و به شکل اضطراب ابعاد گیری ف اندازهاهدامطالعات مختلف، نیاز به ایجاد یک مقیا  با 

بنابراین مارتنز و همکاران ؛ (5441مارتنز و همکاران، ) در شرایط رقابتی احسا  شدخاص 

 داشتن به خاطررا  IATS() یلبرگراشپ 5صفت-راب حالتطنامه اضپرسش(، 5440)

نامه اضطراب حالتی رای توسعه پرسشای بپایهخط  عنوانبهحساسیت در ابعاد اضطراب 

 نیز CSAI، حالبااین .(5440مارتنز و همکاران، ) کردند انتخاب)SAIC ( 2رقابتی

این بود که تمامی ابعاد اضطراب در حوزه ورزش مشکالتی داشت. محدودیت عمده 

های گوناگون نویسندگان بررسی باوجودشد. درک می بعدیتکیک ساختار  عنوانبه

CSAI  نسخه دوم بعد از دو سالCSAI 6را شکل دادند )سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-

اضطراب  هایمؤلفهقرار بود نامه با هدف ایجاد یک ابزار خاص ورزشی که این پرسش .(2

توسعه داده  ،گیری کندرا اندازه اضطراب از آسیب جسمانی و اضطراب شناختی جسمانی،

 (.5441مارتنز و همکاران، ) شد

 2-ی مربوط به اضطراب رقابتی سیاهۀ اضطراب رقابتیادبیات پژوهشبررسی در  

 شناسی ورزشروان ینهدر زمگیری اضطراب ابزار اندازهترین استفادهو پر ترینشدهشناخته

نامه برای در حوزه ورزش از این پرسش .(2050، 4مارتینیت، فرند، گوایلت و گادهیر) است

-های روانبا دیگر سازهآن  هایمؤلفهارتباط  سویکاهداف مختلفی استفاده شده است؛ از 

قرار  موردتوجهعملکرد ورزشی را نیز اما از طرف دیگر  ،قرار گرفته موردبررسیشناسی 

های اخیر، تحقیقات در سال. (2006، 1؛ کرافت، ماگیار، بیکر، فلتز5448)برتون،  اندداده

لین، سی ویل، تری، بارترام اند. قرار داده موردبررسیرا  CSAI-2متعددی ساختار عاملی 

                                                           
1.State - Trait Anxiety Inventory 

2. Competitive State Anxiety Inventory 

3. Competitive State Anxiety Inventory-2 

4. Martinent, Ferrand, Guillet & Gautheur 

5. Craft, Magyar, Becker & Feltz 
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عاملی تأییدی در یک نمونه وسیع از ورزشکاران ( با استفاده از تحلیل 5440) 5و نیستی

نشان داد  هاآنند. نتایج مطالعۀ دقرار دا وتحلیلتجزیهمورد نامه را این پرسش عاملی ساختار

پژوهشگران  مناسب نیست. آمدهدستبهشده و مدل  روروبهبا چالش  CSAI-2که ساختار 

 مؤلفۀیک  عنوانبهناختی و جسمانی این مطالعه به این نتیجه رسیدند که ترکیب اضطراب ش

صورت  همچنین مطالعهکند. اضطراب به لحاظ آماری برازش بهتری را ارائه میبا نام 

ای از ورزشکاران نمونه که دربا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در کشور یونان  گرفته

اضطراب شناختی  مؤلفۀدر  درواقع نفساعتمادبهعامل نشان داد که  انجام شد، نخبه

 اگرچه. (5448، 2)تسورباتزودیس، وارکوکایس، کاسیادیس و گرویا  شودبارگذاری می

اما محققان این کوچک انجام شده است،  ایبا استفاده از نمونه صورت گرفته پژوهش

بدون  دوعاملیساختار سه عاملی مناسب نیست و یک ساختار  کنند کهمیپیشنهاد مطالعه 

)تسورباتزودیس و  دهدنشان می به دستهای برازش بهتری را با داده نفسبهاعتماد مؤلفۀ

 .(5448همکاران، 

و  ۀهای عمدبا توجه به محدودیت (2006)کاکس و همکاران اسا  این شواهد،  بر 

 هایمؤلفه)روش استخراج  CSAI-2مشکالت روش آماری برای تعیین ساختار عاملی 

بدون  سؤاالت، عدم استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و گنجاندن چرخش متعامد ،اصلی

قرار دادند. ابتدا  موردبررسینامه را در دو نمونه جداگانه اعتبار عاملی پرسش( مبنای نظری

. محققان با استفاده از آزمون های برازش ضعیفی را در برداشتاین مطالعه شاخص

را از ساختار اصلی حذف کردند و  سؤالمتوالی ده  صورتبهو  6اصالحی ضریب الگرانژ

به باقیمانده  سؤالهای برازش با هفده و بهترین شاخص شدهحفظساختار سه عاملی  درنتیجه

ورزشکار  665که از  4در یک نمونه موسوم به نمونه اعتباراین ساختار جدید آمد.  دست

به های برازش مناسب شاخصدر این بررسی تشکیل شده بود مورد آزمایش قرار گرفت. 

 بازنگریسیاهۀ از این  یندهدر آآمد و این نویسندگان پیشنهاد کردند که محققان  دست

                                                           
1. Lane, Sewell, Terry, Bartram & Nesti 

2. Tsorbatzoudis, Varkoukis, Kaissidis & Grouios 

3. Lagrange 

4. Valid 
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جهت ارزیابی اضطراب رقابتی استفاده   )252R)-CSAI-شده اضطراب حالتی رقابتی

دی دتحقیقات متع وسیلهبه( 2006شواهد موجود جهت پیشنهاد کاکس و همکاران ) کنند.

مورد  های فرهنگی متفاوتهای مختلف و زمینهشود و این ساختار در کشورمی پشتیبانی

 (.2050، و همکاران آزمایش قرار گرفته است )مارتینیت

در میان  سیاههاین  های دیگربه زبان 2-سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتیبه دلیل ترجمه 

، به زبان سیاهه. نسخه اصلی این شودمیهای مختلف به رسمیت شناخته شده فرهنگ

های برای استفاده از این ابزار باید جنبهانگلیسی و برای جامعه آمریکا ساخته شده است. 

نامه را دارد، در نظر گرفته شود که قصد استفاده از این پرسش هر کشورفرهنگی  -بومی

همچنین برای . (2003، 6؛ داوک، مدوال، و روست5440 2)همبلتون، سایرسی و روبین

دهد، شناختی رخ میهای رواننامهپیشگیری از سو تعبیرهایی که هنگام استفاده از پرسش

کامالً روشن باشد، زیرا داشتن دانش کافی درباره مفاهیم  هاآن 1و پایایی 4باید روایی

 )تننباوم،گیری درباره نتایج ضروری است آماری و درک مفهوم روایی و پایایی در تصمیم

اسا  و مبنای انجام هر پژوهشی استفاده از  ازآنجاکهبنابراین، ؛ (2050، 3لنت، و کاماتااک

گیری روا و پایاست و توضیح و تفسیر نتایج پژوهش به روایی ابزار به کار ابزارهای اندازه

کند، ای که از آن استفاده مینامهبستگی دارد، پژوهشگر باید از روایی پرسش شدهگرفته

ینۀ درزمشد. سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی یکی از ابزارهای معتبری است که مطمئن با

تواند به شکلی دقیق ابعاد گوناگون اضطراب حالتی ورزشکاران که می شدهساختهورزش 

تواند این سیاهه با سؤاالت کوتاهی چارچوب گذاری شده است می ازآنجاکهکند. ارزیابی 

پاسخ افراد را تسهیل کرده و ارزیابی بهتری از اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران داشته 

در  مؤثرباشد. همچنین برای مطالعه پیامدهای اضطراب رقابتی در ورزشکاران و مداخالت 

رسد. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با این افراد این سیاهه مناسب به نظر می

                                                           
1.The Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 

2. Hambleton, Sireci & Robin 

3. Daouk, McDowall & Rust 

4.Validity 

5.Reliability 

6. Tenenbaum, Eklund & Kamata 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aki+Kamata%22
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اضطراب حالتی  بازنگری شده نسخۀ فارسی سیاهه سنجیروان هاییژگیوهدف بررسی 

انجام گرفت و در پی پاسخ دادن به این سؤال برآمد که آیا ترجمه فارسی سیاهه  2-رقابتی

 در بین ورزشکاران ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است یا خیر؟

 پژوهش روش

سطوح مختلف  با 5644در سال اران شهر تهران جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه ورزشک

درصد  6/15ورزشکار ) 673سال بودند. از میان این افراد،  44تا  53مهارتی و در دامنه سنی 

 24)د نمونه آماری انتخاب شدن عنوانبه( سال 46/25با میانگین سنی  درصد زن 7/48و  مرد

کنار گذاشته شد و  هاپاسخصحیح و ناخوانا بودن  گوییپاسخپرسشنامه به دلیل عدم 

ها استفاده از آن وتحلیلتجزیهو برای  شدهشناخته قبولقابلنامه پرسش 612 درمجموع

 ،انتخاب حجم نمونه، به دلیل عدم اطالع از حجم دقیق جامعه برحسب هدف پژوهش (.شد

(. ورزشکاران 2056کالین، پیشنهادهای مطالعات تحلیل عاملی و تحقیقات قبلی انجام شد )

والیبال، بسکتبال، فوتبال، هندبال، دو و میدانی، های در این پژوهش در رشته کنندهشرکت

 صورتبهکه  فعالیت داشتندو تنیس روی میز  ینتونبدمشنا، کاراته، تکواندو، کشتی، 

درصد(،  5/3) المللیینباین ورزشکاران در سطح  درمجموع خاب شدند.انت سادهتصادفی 

درصد( و  3/54آموزی )درصد(، دانشگاهی یا دانش 4/24درصد(، استانی ) 7/27ملی )

 های ورزشی مشغول بودند.( به انجام فعالیت7/54سایر سطوح رقابتی )

 حاضر از قرار ذیل است: در پژوهش مورداستفادهابزار 

اطالعات جمعیت شناختی از یک فرم که  آوریجمعبرای . مشخصات فردیفرم ثبت 

سؤال  3سؤال باز پاسخ )شامل سن، رشتۀ ورزشی و وضعیت تحصیلی( و  3 دربرگیرندۀ

 بسته پاسخ )شامل جنسیت، میزان فعالیت جسمانی و سابقه قهرمانی( بود، استفاده گردید.

 شده بازنگری سیاهۀ از پژوهش این در. 2-اضطراب حالتی رقابتی بازنگری شدهسیاهۀ 

 همکاران، و کاکس) شد استفاده است چندبعدی سازۀ یک که 2-رقابتی حالتی اضطراب

 اضطراب مقیا  خرده سه از ،مذکور سیاهۀ. است سؤال 57 حاوی سیاهه این(. 2006

 مثال، برای) شناختی اضطراب ،(کنممی لرزش احسا  عضالتم در مثال، برای) جسمانی
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 عملکرد که مطمئنم مثال، برای) نفساعتمادبه و( کنم ناامید خودم از را دیگران که نگرانم

 سؤال 7 از جسمانی اضطراب مؤلفۀ سیاهه این در. است شده تشکیل( داشت خواهم خوبی

 4 مقیا  اسا  بر آن امتیازدهی نحوۀ. باشندمی سؤالی 1 هامقیا  خرده بقیه و شدهتشکیل

 برای کل نمرات. دارد قرار( 4) زیاد خیلی تا( 5) هرگز دامنۀ در که است لیکرت ارزشی

 .آیدمی دست به مقیا  خرده مربوط سؤاالت نمرات مجموع از مؤلفه هر

اجرایی کردن پژوهش حاضر، ابتدا طی مکاتباتی با گروه پژوهشی سازندۀ  منظوربه

CSAI-2R  شده اضطراب حالتی  بازنگریزمینه تهیه و اجرای پژوهش فراهم شد. سیاهۀ

باز ترجمه به زبان فارسی برگردان گردید. ترجمه بر  -با استفاده از روش ترجمه  2-رقابتی

های صورت گرفته در این زمینه انجام گرفت )همبلتون، اسا  مطالعات قبلی و توصیه

توسط پژوهشگر اول این تحقیق و دو  موردنظر(. بدین منظور، سیاهه 5484، 5؛ والراند5442

-متخصص زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس در یک جلسه هماهنگی، ترجمه

ها مطابقت داده شد تا نسخه اولیه تدوین گردد. پس از تهیه نسخه فارسی، سیاهه در اختیار 

لیسی سه متخصص زبان انگلیسی قرار گرفت تا فرآیند ترجمه معکو  و به زبان انگ

برگردانده شود. در مرحله بعد، ترجمه معکو  با نسخۀ اصلی مطابقت داده شد و از صحت 

حاصل شد. برای سنجش روایی محتوایی، این نسخه  یناناطم CSAI-2Rبرگردان فارسی 

شناسی و علوم ورزشی داده شد و روایی شناسی ورزش، روانبه هفت متخصص حوزه روان

و اصالحات جزئی، تأیید گردید. مطالعۀ مقدماتی  هایشنهادپ محتوایی نیز با ارائه برخی

دهندگان در یک جامعه نامه برای پاسخجهت بررسی درک و مفهوم سؤاالت پرسش

نفر زن( اجرا شد. ترجمه فارسی سیاهه در بین افراد توزیع و با  50-نفر مرد 50کوچک )

و  شدهآمادهبرای توزیع ها، نسخه نهایی مشاهده نشدن مشکالت مرتبط با فهم گویه

 با در نظر گرفتن ظاهر سیاهه اصلی، نسخه نهایی تدوین گردید. یتدرنها
 سازییکسانها، از گروه همکاران پژوهش برای گردآوری داده منظوربهدر مرحله بعد 

نامه( در جامعه هدف دعوت شد و موارد مهم در اجرای پرسش یآورجمعاجرا )توزیع و 

                                                           
1. Vallerand 
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در  نامهپرسشری آوداوطلبانه بود. جمع صورتبهاران ارکت ورزشکطرح مرور شد. مش

انجام شد. همچنین به  و زیر نظر مربی و معلمان مدار  هاآنبا رضایت والدین  ورزشکاران

شود و تنها برای اهداف محرمانه شمرده می هاآناطمینان داده شد که پاسخ  دهندگانپاسخ

موارد، برای جلوگیری از سوگیری  بر اینشد. عالوه  پژوهشی از آنان بهره گرفته خواهد

اطالع داده شد که نتایج پژوهش هیچ تأثیری در گزینش و  هاآندهندگان، به در بین پاسخ

(. در این 5441مارتنز و همکاران، های ورزشی مربوط ندارد )در رشته هاآنانتخاب 

ها نامهآوردن روایی اکولوژیک در فرآیند توزیع و تکمیل پرسش به دستپژوهش برای 

نی تکمیل کنند. را در طی ساعت، محل و شرایط یکسا سیاههدهندگان سعی شد پاسخ

ساعت قبل از رقابت در اختیار ورزشکاران قرار داده  24 در طول هانامهپرسش ترتیبینابه

هانتون، فرآیند اجرا پذیرفته شده است ). در ادبیات مربوط به اضطراب رقابتی این شد

 (.2002، 5ماللئو و هال

های آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش حاضر شاخص مورداستفادهروش آماری 

های مرکزی و پراکندگی و ترسیم جداول بود. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص

ابتدا از آزمون  یحلیل عاملاستفاده از ت یهافرضپیشبرای بررسی استفاده شد. در ادامه، 

تحلیل عامل در ادامه،  استفاده شد. کرویت بارتلتو  (KMO)کایزر، مییر و الکین 

و تحلیل عامل  محورهای اصلی یابیعامل به روش  اکتشافی برای تعیین تعداد عوامل

با  سیاهه استفاده گردید. همسانی درونی سیاهه گیریمدل اندازهبرای برازش  تأییدی

 پرسشنامه، پایایی زمانی بر ایناستفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. عالوه 

آزمون  –با استفاده از روش آزمون  (ICC)ای ضریب همبستگی درون طبقه وسیلۀبه

 LISRELو  58نسخۀ  SPSS افزارنرممجدد، تعیین شد. عملیات آماری با استفاده از 

 (.2003، 2ربومو س جورسگوکانجام گرفت ) 8/8 ویرایش

  

                                                           
1. hall 

2. Jöreskog  &Sörbom 
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 هایافته

نمونه در  ،(KMO)های پژوهش حاضر، شاخص کایزر، مییر و الکین بر اسا  یافته

به  تقلیلقابلهای مربوط به این متغیر داده ترتیباینبهبه دست آمد.  83/0 موردمطالعه

 ،=χ² 612/5645آزمون کرویت بارتلت ) عالوهبهتعدادی عامل زیر بنایی و بنیادی بود. 

502df= ،005/0P<ماتریس واحدی  سؤاالتدهد که ماتریس همبستگی بین ( نشان می

د دارد و از طرف دیگر، بین ی وجوداخل هر عامل همبستگی باالی سؤاالتنیست؛ لذا بین 

شود. این گونه همبستگی مشاهده نمیدیگر، هیچ عوامل سؤاالتیک عامل با  هایسؤال

 و کفایت حجم نمونه الزم برای استفاده از تحلیل عاملی هایفرضیشپ دهدهننشانها یافته

 در این مطالعه بود.

دهد. عامل های سیاهه را نشان میهر یک از عاملنتایج آمار توصیفی  5جدول 

اضطراب  مؤلفۀ، نسبت به دیگر عوامل میانگین امتیازی باالتری دارد و نفساعتمادبه

 جسمانی کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

 2-شده اضطراب رقابتی بازنگریهای سیاهۀ نتایج آمار توصیفی در خرده مقیاس .1 جدول 

سیاهۀ بازنگری شده اضطراب 

 2-رقابتی

 آمار توصیفی

 (SD)انحراف معیار  (M)میانگین  تعداد سؤال

 5/6 34/8 7 اضطراب شناختی 

 3/2 25/3 1 اضطراب جسمانی 

 6/2 62/50 1 نفساعتمادبه 

اصلی محورهای  یابیعامل ساختار عاملی از روش  تعیینبرای . تحلیل عاملی اکتشافی

، نمودار ارزش ویژه ترسیم و بر اسا  معیار هامؤلفهتعیین تعداد  منظوربهاستفاده شد. 

تعداد عواملی که باید استخراج شود، تعیین شد. همچنین نسبت واریانس تبیین شده  اسکری

از  بامعنابه دست آوردن ساختاری  منظوربه، یتدرنهاتوسط هر عامل مشخص گردید. 

های صورت و توصیه بارهای عاملی، به دلیل همبستگی عوامل با توجه به تئوری اضطراب
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استخراج شده بر پایۀ چرخش متمایل به  هایمؤلفه(، 2003، 2و فیدل 5یکنتاباچ) گرفته

. با (2050، 3و اشمیت 1سا ، 2003، 4و رابرتز 6)هنسون انتقال داده شدپروماکس روش 

ها داری ضرایب تعریف عاملدر مورد سطح معنی نظرانصاحبتوجه به این نکته که بین 

ها و ت روابط بین متغیربررسی ماهی منظوربهوجود دارد؛ در این پژوهش  نظراختالف

 موردقبولها، در تعریف عامل 6/0ها، ضرایب باالتر از همچنین دستیابی به تعاریف عامل

صفر )عامل تصادفی( در نظر گرفته شد  عنوانبهو ضرایب کمتر از این حدود،  شدهواقع

نشان  2در جدول  پروماکس(. نتایج الگوی ماتریس به روش 2003تاباچنیک و فیدل، )

 داده شده است.

 . الگوی ماتریس بر پایۀ چرخش متمایل به روش پروماکس2جدول 

 سؤاالت
 عوامل

 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 -522/0 035/0 123/0 در بدنم دارم ریختگیهمبه. احسا  5

 580/0 524/0 855/0 ریزدفرومیکنم دلم . احسا  می4

 030/0 512/0 854/0 کنم. در بدنم احسا  تنش می3

 022/0 062/0 364/0 کنم. در شکمم احسا  فشار می4

 068/0 532/0 742/0 زند. قلبم تند تند می52

 -524/0 042/0 124/0 هایم سرد و عرق کرده است. دست51

 557/0 062/0 431/0 . احسا  گرفتگی در بدنم دارم57

 022/0 305/0 082/0 کنممی نفساعتمادبه. احسا  6

 -042/0 412/0 508/0 ها را دارم. مطمئنم که توانایی روبرو شدن با چالش7

 548/0 735/0 -562/0 . مطمئنم که عملکرد خوبی خواهم داشت50

تصویری که از خودم در رسیدن به اهدافم دارم،  به خاطر .56

 کنممی نفساعتمادبهاحسا  
231/0 312/0 044/0 

 226/0 756/0 074/0 فشار هستم به خودم اطمینان دارم. حتی زمانی که زیر 53

                                                           
1. Tabachinick 
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5. Sass 
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 -442/0 522/0 027/0 توانم، بازی نکنمکه می طورآن. نگرانم که در این مسابقه 2

 886/0 584/0 048/0 . نگرانم باختنم1

 -325/0 035/0 547/0 . نگرانم که زیر فشار مسابقه، شوکه شوم و قفل کنم8

 -746/0 025/0 524/0 کنم. نگرانم که ضعیف عمل 55

 -833/0 020/0 048/0 خودم ناامید کنم عملکرد. نگرانم که دیگران را با 54

محورهای اصلی به استخراج سه عامل با مقادیر ویژۀ  یابیعامل تحلیل عاملی به روش 

سه عامل را پیشنهاد کرد. میزان تبیین واریانس  نیزباالتر از یک منجر شد. نمودار اسکری 

درصد از کل واریانس متغیرها  43/35 همیروها برای این سه عامل بر مشترک بین متغیر

-درصد از واریانس کل را تبیین می 10/44بود که  37/3بود. عامل اول دارای ارزش ویژۀ 

درصد از واریانس کل آزمون را  54/50بود که  15/5عامل برابر با  دومینکرد؛ ارزش ویژۀ 

را به همراه  56/5ومین عامل ارزش ویژۀ س آمدهدستبههای به خود اختصاص داد. در عامل

های عامل اول کرد. بررسی محتوای سؤالمی برآورددرصد از واریانس را  16/7داشت که 

، 5ت که سؤاال استمربوط  اضطراب جسمانیبه عامل  هاآننشان داد که محور مشترک 

 با 53و  56، 50، 7، 6 تسؤاالمحتوای . گرفتیبرمرا در  57و  51، 52، 4، 3، 4

 .گردید یگذارنام نفساعتمادبه مؤلفهبنابراین این  ،ورزشکاران در ارتباط بود نفساعتمادبه

محتوای که  نمایان داشت 54و  55، 8، 1، 2 هایسؤالاز  آمدهدستبه تفسیرهای، درنهایت

اضطراب سوم  مؤلفۀبنابراین ، مرتبط استورزشکاران  اضطراب شناختیاین سؤاالت با 

-در عامل شدهترجمه سیاهۀاین نتایج نشان داد که سؤاالت  درمجموعشد.  یدهنام شناختی

 اصلی ساختار سه عاملی خود را حفظ کردند. سیاهۀهای خود بارگذاری شدند و مانند 

شده اضطراب حالتی  بازنگریسیاهۀ  فارسینسخۀ  مدلبرازش . تحلیل عاملی تأییدی

اضطراب اضطراب جسمانی،  مؤلفۀبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در سه  2-رقابتی

در بین متخصصان معادالت  ازآنجاکهقرار گرفت.  ارزیابیمورد  نفساعتمادبهو  شناختی

ندگی برآورد بهتری از های برازاز شاخص یککدامساختاری، توافق کلی دربارۀ اینکه 

شود ترکیبی از سه تا چهار شاخص گزارش کند وجود ندارد، پیشنهاد میمدل فراهم می
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با مطالعات تحلیل عاملی  راستاهم، در پژوهش حاضر و درنتیجه(. 5444، و بنتلر 5هوشود )

، )(χ²/df 2های نسبت خی دو به درجه آزادیهای برازندگی، شاخصاز بین شاخص

، شاخص ریشۀ میانگین (RMSEA) 6ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریبشاخص 

،  )(1NNFIبونت -، شاخص برازندگی غیر هنجار بنتلر4RMR) یماندهباقمجذور 

 مورداستفاده (GFI) 7و شاخص نیکویی برازش )(CFI 3ایشاخص برازندگی مقایسه

شکل داده مدل بر اسا  الگوی نسخۀ اصلی  یکها، داده وتحلیلتجزیهقرار گرفت. در 

 دهد.در ورزشکاران نشان می ، نتایج تحلیل عاملی تأییدی را6(. جدول 5شد )شکل 

 2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگریهای برازش تحلیل عاملی تأییدی سیاهۀ . شاخص3جدول 
 آمدهدستبهمدل  قبولقابلمقادیر  های برازششاخص

 60/572 وابسته به حجم نمونه (χ²)کای اسکوئر 

 44/5 6کمتر از  (χ²/df)نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 005/0 - داریسطح معنی

 41/0 40/0باالتر از  (NNFI)شاخص برازندگی غیر هنجار بنتلر بونت 

 43/0 40/0باالتر از  (CFI)ای شاخص برازندگی مقایسه

 46/0 40/0باالتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 078/0 08/0کمتر از  (RMSEA)شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب 

 061/0 01/0کمتر از  (RMR)شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده 

 

اند. های برش متفاوتی را ارائه نمودههای برازندگی مالکمتخصصان برای شاخص

بین صفر و یک  هاآنکه دامنۀ تغییرات  GFIو  NNFI ،CFIهای برای مثال در شاخص

 ۀدهندنشان 40/0برازش نسبی مدل، مقادیر باالتر از  ۀدهندنشان 81/0است، مقادیر باالتر از 

هو و بنتلر، برازندگی عالی مدل است ) ۀدهندنشان 41/0 برازندگی خوب و مقادیر باالتر از

                                                           
1. Hu 

2. Chi- Square /Degree of free 

3.Root Mean Square Error of Approximation 

4. Root mean square residual 

5. Non-normed fit index 

6. Comparative fit index 

7. Goodness fit index 
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و معقول بودن  قبولقابل دهندۀنشان 08/0مقادیر کمتر از  RMSEA(. برای شاخص 5444

(. در مورد 5444هو و بنتلر، یک مدل مناسب است ) دهندۀنشان 03/0مدل و کمتر از 

وجود ندارد. برخی از پژوهشگران مقادیر  قبولقابلتوافقی درباره مقادیر  χ²/dfشاخص 

 6در جدول  گونه کههمان(. 5444هو و بنتلر، داند )کمتر از سه را برای آن مناسب می

 RMSEA و شاخص 40/0باالتر از  NNFIو  CFI، GFIهای شود شاخصمشاهده می

برازش  درنتیجههای برازندگی و بودن شاخص قبولقابلاست، که نشانگر  08/0کمتر از 

دهد که نشان می RMRهمچنین شاخص  ها است.مناسب مدل تحلیل عاملی تأییدی با داده

 .است قبولقابل شدهانجامبسیار ناچیز و برازش  خطای مدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخۀ فارسی گانه  11 سؤاالت استانداردشدۀتخمین . 1شکل 

 2-اضطراب حالتی رقابتیشده  تجدیدنظرسیاهه 
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 5)سؤاالت( و متغیرهای مکنون شدهمشاهدهارتباط بین متغیرهای  بررسی معناداری

ها( بر اسا  بزرگی یا کوچکی ضرایب به لحاظ آماری صحیح نیست، بلکه باید از )عامل

؛ 2056کالین، گردد )برای تعیین معناداری این ضرایب استفاده  2یارزشتبار عاملی و 

است.  هبا عامل مربوط سؤال(. بار عاملی معرف همبستگی 5442، 6ماگامایاآردل و همک

باشد، در تفسیر آن عامل باید  تربزرگل در یک عامل بر این اسا ، هرچه بار عاملی سؤا

 یارزشتهای عاملی با توجه به یا رد معناداری بار تأییدداده شود.  سؤالوزن بیشتری به آن 

-در مورد رابطۀ بین سؤاالت با خرده مقیا  یارزشتو  یبار عاملگیرد. مشاهدۀ صورت می

مقدار  است. بخشیترضاو بار عاملی  یارزشتدهد که مقادیر های مربوط، نشان می

است، که حاکی از وجود رابطۀ معنادار بین سؤاالت و  2در همۀ سؤاالت باالتر از  یارزشت

-قادر به پیشگویی عامل شدهمشاهدههای که همۀ متغیر یاگونهبههای مربوط است؛ عامل

-االت مربوط به عاملتر مقادیر تخمین پارامتر هر یک از سؤهای خود هستند. بررسی دقیق

 یمقدارتو  32/0)بار عاملی  4دهد که در عامل اضطراب جسمانی، سؤال ها نشان می

( و در عامل 04/52 یمقدارتو  80/0)بار عاملی  50، سؤال نفساعتمادبه(، در عامل 52/4

بین های پیشترین متغیر( مهم35/4 یمقدارتو  70/0 )بار عاملی 1، سؤال اضطراب شناختی

، نتایج درمجموععوامل مربوط به خود هستند و وزن بیشتری را به خود اختصاص دادند.  در

های برازش مناسبی سیاهه از شاخصنشان داد که  شدهترجمهتحلیل عاملی تأییدی نسخۀ 

 ی در جامعۀ ورزشکاران برخوردار است.قبولقابلاز روایی سازۀ و برد بهره می

برای برآورد پایایی   .2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگریسیاهۀ نسخه فارسی پایایی 

که  طورهماناز روش محاسبه همسانی درونی )روش آلفای کرونباخ( استفاده شد.  سیاهه

های برای برآورد پایایی عامل شدهانجامشود، نتیجۀ محاسبات مشاهده می 4 در جدول

های اضطراب جسمانی، ا نشان داد که مقدار ضریب آلفا برای خرده مقی سیاهه

است. با توجه به  71/0و  80/0، 86/0به ترتیب برابر با  اضطراب شناختیو  نفساعتمادبه

                                                           
1. Latent 

2. T-Value 

3. McArdle & Hamagami 
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و مناسب است، بنابراین  معقول سیاهه دهندهیلتشک هایمؤلفهاینکه ضرایب همسانی درونی 

 .شودمی تأیید سیاههپایایی این 

 نسخۀ فارسی پایایی. نتایج 4 جدول
شده  بازنگریسیاهۀ 

 2-اضطراب رقابتی
 ضریب آلفا

همبستگی 

 ICC یگروهدرون
 %41فاصله اطمینان 

(ICC) 

 78/0-84/0 85/0 86/0 اضطراب جسمانی

 72/0-77/0 74/0 80/0 نفساعتمادبه

 73/0-82/0 74/0 71/0 اضطراب شناختی

ورزشکار  12بررسی پایایی زمانی، آزمون مجدد پس از سه هفته اجرا شد.  منظوربه

را بار  2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگریسیاهۀ نفر دختر(  26نفر پسر و  24)شامل 

 5یگروهدروندیگر تکمیل کردند. نتایج آزمون مجدد نشان داد که ضریب همبستگی 

سیاهۀ باز آزمون  -(. نتایج آزمون4متفاوت است )جدول  85/0تا  74/0ها از خرده مقیا 

 یگروهدرونحاکی از آن است که همبستگی  2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگری

 .درصد اطمینان در حد مطلوب قرار دارد 41آن با فاصله  هایمؤلفه

 گیریبحث و نتیجه

های رفتاری اصوالً چند عملکرد دارند. این شناسی در پژوهشهای رواننامهپرسش

ها، بیان احساسات و تعریف بهتر سازهها، درک و ها برای آزمون نظریهنامهپرسش

مشاهده( به رفتار بیرونی  یرقابلغهای افراد و مرتبط کردن فرآیندهای شناختی )نگرش

امروزه مفهوم اضطراب تأثیر  (.2052تننباوم و همکاران، روند )به کار می مشاهدهقابل

گیری استاندارد که ورزش دارد و در این راستا وجود یک ابزار اندازه در حوزه یتوجهقابل

پژوهشگران در داخل کشور باشد، بیش از  مورداستفادهبتواند و اجتماعی به لحاظ فرهنگی 

شده اضطراب بازنگری سیاهۀ  تنهانهها نشان داده است که شود. پژوهشگذشته احسا  می

برای استفاده افراد  اعتمادقابلیک ابزار جامع و  عنوانبه (CSAI-2R) 2 یرقابتحالتی 

                                                           
1. Interclass correlation coefficient 
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قرار گرفته  مورداستفادهنیز در چندین کشور  المللیینباست، بلکه در سطح  زبانیسیانگل

در حوزه ورزش و  حالتیگیری اضطراب در اندازه سیاهۀاست. با توجه به اهمیت این 

 هایویژگیدر ایران باید  سیاهۀهای موجود، برای استفادۀ این جایگاه ویژه آن در بین ابزار

گرفت. به همین خاطر در این پژوهش به بررسی آن مورد آزمایش قرار می سنجیروان

در ورزشکاران ایرانی پرداخته شد. طبق نتایج  CSAI-2Rروایی و پایایی نسخه فارسی 

درصد از  43/35 درمجموععامل  ، با سهسؤالی 57سیاهه ، (EFA)تحلیل عاملی اکتشافی 

، 4، 5 هایسؤال پروماکسواریانس کل سؤاالت را تبیین کرد. در چرخش متمایل به شیوه 

تحت  53و  56، 50، 7، 6های اضطراب جسمانی، سؤال مؤلفۀتحت  57 و 51، 52، 4، 3

 یبارگذار اضطراب شناختی مؤلفۀتحت  54و  55، 8، 1، 2های و سؤال نفساعتمادبه مؤلفۀ

نشان داد که ابزار یک سازۀ  (EFA)، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی یگردعبارتبهشدند. 

 تأییدکند. برای برازش و گیری مینیست بلکه همزمان سه سازۀ مجزا را اندازه بعدیتک

، از تحلیل عاملی تأییدی (EFA)توسط تحلیل عامل اکتشافی  شدهکشفهای عامل

(CFA) سه عامل و تکرار ساختار اصلی تأییدکه نتایج آن حاکی از  استفاده شد CSAI-

2R  عمده  طوربهاضطراب جسمانی دارند  مؤلفۀبود. سؤاالتی که باالترین بار عاملی را در

کنند؛ این در حالی است که هایی است که اضطراب جسمانی را بیان میمربوط به پاسخ

پاسخ به تغییرات  اضطراب شناختیوط به عامل باالترین میزان بار عاملی روی سؤاالت مرب

، باالترین بار عاملی در ترتیباینبهکند. را در ورزشکاران نمایان می مؤلفهشناختی این 

ورزشکاران را قبل  نفساعتمادبهمیزان ویژه  طوربه، نفساعتمادبه مؤلفۀسؤاالت مربوط به 

 دهد.از مسابقه و حتی در حین رقابت نشان می

 توسط پژوهشگران متعددی انجام گرفته است CSAI-2R یعاملمطالعات تحلیل  

 راستاهمنتایج تحلیل عاملی این پژوهش با مطالعات قبلی و نتایج نسخه اصلی  حالبااین

یک ساختار  CSAI-2 سؤاالتبازنگری در ساختار  ( با2006کاکس و همکاران ). است

برای  را (نفساعتمادبهعاملی )اضطراب جسمانی، اضطراب شناختی و  سهو  سؤالی 57

-CSAI( به بررسی اعتبار عاملی 2007گزارش کردند. فرناندز و همکاران ) نسخه اصلی

2R  اضطراب شناختی،  یسه عاملگیری مدل اندازهدر ورزشکاران اسپانیایی پرداختند و(
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بهترین مدل پیشنهاد کردند.  عنوانبه لسؤا 57( را با نفساعتمادبهجسمانی و اضطراب 

را مورد  CSAI-2R( در ورزشکاران استونیایی ساختار عاملی 2008رودسپ و همکاران )

 وتحلیلتجزیههای رقیب در این پژوهشگران با استفاده از مدل قرار دادند. وتحلیلتجزیه

ها دارد. با دادههترین برازش را با سه عامل ب سؤالی 57که ساختار  خود گزارش کردند

 انی،مه عاملی اضطراب جسکه ساختار س عنوان داشتند( 2050ران )مارتینیت و همکا

ای نامهپرسش را CSAI-2Rدارد و  هابا داده برازش مناسبی را نفساعتمادبهشناختی و 

 مناسب برای ارزیابی اضطراب حالتی ورزشکاران فرانسوی دانستند.

سطح خوبی از  CSAI-2Rهای پایایی نشان داد که عاملوتحلیل یهتجز ،در ادامه 

عوامل  در همهاند و مقادیر آلفا آورده به دستهمسانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ( را 

؛ با توجه به این شواهد، این امکان وجود دارد که استباالتر  7/0شده یرفتهپذاز نقطه برش 

ها و ترجمه مناسب جه ارزیابی فردی در پاسخمقادیر باالی همسانی درونی در همه ابعاد متو

 فارسینتایج حاکی از آن است که نسخۀ (. این 5444همبلتون و همکاران، سیاهه باشد )

تجانس درونی  سؤال 57سه عامل و با  2-اضطراب حالتی رقابتیشده  بازنگریسیاهۀ 

همچنین باید عنوان  .مناسبی داردایرانی پایایی  ورزشکارانباالیی داشته و این سیاهه در 

و در کشورهای  بودهداشت که نتایج پایایی در پژوهش حاضر با نتایج مطالعات قبلی همسو 

را با  CSAI-2R( پایایی 2007فرناندز و همکاران ) .شده است تأییداین نتایج مختلفی 

همسانی درونی بررسی کردند و گزارش دادند که ضریب آلفای کرونباخ استفاده از روش 

( 2008رودسپ و همکاران ). است 83/0تا  75/0ای بین های سیاهه در دامنهی عاملبرا

قرار دارد.  84/0تا  86/0ای بین ها در دامنهدریافتند که ضریب آلفا برای زیر مقیا 

ها در برای تمامی عامل ضریب آلفانیز گزارش کردند که ( 2050مارتینیت و همکاران )

 ( قرار دارد و سیاهه مذکور پایایی مناسبی را از خود نشان86/0ا ت 73/0ی )قبولقابلسطح 

 دهد.می

بررسی ادبیات پژوهشی مربوط به اضطراب رقابتی نشان داد که هیچ پژوهشی پایایی  

 به دستزمانی سیاهه مذکور را بررسی نکرده است و پژوهش حاضر اولین اقدام برای 

ی گروهدرون، مقادیر ضرایب همبستگی 4نتایج جدول  بر اسا آوردن این ویژگی است. 
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اضطراب حالتی رقابتی حاصل از  بازنگری شده سیاههنسخه فارسی های خرده مقیا 

در  85/0تا  نفساعتمادبهدر عامل  74/0ای از آزمون مجدد با سه هفته فاصله، در دامنه

 قبولابلقها از مقدار متغیر بوده و مقادیر تمامی خرده مقیا  اضطراب جسمانیعامل 

 استیری تکرارپذبودن پایایی زمانی یا قابلیت  قبولقابلۀ دهندنشانکه  است( باالتر 70/0)

 (.2003)داوک و همکاران، 

 بازنگریسیاهۀ در روایی و پایایی نسخۀ فارسی  شدهمشاهده، اختالفات اندک بنابراین 

توان به تفاسیر و ادراکات مشترک های دیگر را میبا نسخه 2-شده اضطراب حالتی رقابتی

و  همبلتوننسبت داد ) سیاههبه سؤاالت  زبانیرفارسیغو  زبانیفارس دهندگانپاسخ

 هایویژگیبه بررسی  صرفاً(. البته باید در نظر داشت که در این پژوهش 5444، همکاران

هر تهران در ورزشکاران ش 2-شده اضطراب حالتی رقابتی بازنگری سیاهۀروایی و پایایی 

های دیگر به تأمل نیاز دارد و باید ها و قومیتپرداخته شده است و تعمیم نتایج آن به استان

ها در روش، اگرچه تحلیل عاملی یکی از بهترین بر اینبرخورد شود. عالوه  یاطبااحت

(، اما 2056کالین، شود )شناختی محسوب میهای رواننامهبررسی روایی سازۀ پرسش

های معتبر نیز ها و ابزارنامهبا استفاده از سایر پرسش سیاهه 2و همزمان 5روایی واگرابررسی 

حاضر، مطالعات بعدی را  نامهپرسش، برای تکمیل روایی روینازارسد. ضروری به نظر می

-های جمعهای تحلیلی انجام داد. مشکالت و محدودیتتوان با استفاده از این روشمی

توان با را نیز می 6شناختی به شیوه سنتی مانند روش مداد کاغذینآوری اطالعات روا

های کامپیوتری و اینترنت تا حدودی تعدیل ، برنامه4های وبهای جدید مانند درگاهشیوه

شود . همچنین پیشنهاد می(2052، 1گابیالندو، رودریگز، مورونو، گاالراجا و استردادا) کرد

ورزشکاران با توجه به جنس، سن،  حالتی، اضطراب CSAI-2Rبا استفاده از نسخۀ فارسی 

 و سطح رقابت مقایسه گردد. یرشته ورزشقومیت، 

                                                           
1. Divergent validity 

2. Concurrent validity 

3. Paper and pencil method 

4. Web Portal 

5. Gabilondo, Rodríguez, Moreno, Galarraga & Estrada 
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 هایویژگیبررسی  ینۀآمده درزمعملهای بهتوان نتیجه گرفت که تالش، میدرنهایت 

گیری آن اندازه و مدل 2-اضطراب حالتی رقابتی فارسی جایگزین شده سیاهۀ سنجیروان

ترین گذاری که مهمبوده و این سیاهه، با توجه به شیوۀ اجرا و سهولت نمره بخشیجهنت

تواند اضطراب حالتی ورزشکاران جنبۀ عملی آن است، ابزار مفید و معتبری هست که می

های در پژوهش یناناطمای قابلعنوان وسیلهتوان از آن بهکه می یاگونهرا ارزیابی کند؛ به

 .شناسی ورزش استفاده کردروان ورزشی مرتبط با حوزه

 تشکر و قدردانی 

ایشان در طی  هایاز پرفسور ریچارد اچ کاکس، استاد دانشگاه میسوری جهت راهنمایی

شناسی دانشگاه تهران، همچنین از و روان بدنیتربیتاین پژوهش، اساتید محترم دانشکده 

 ه صمیمانه سپاسگزاریم.ورزشکاران محترم برای صبر و حوصله در پاسخگویی به سیاه
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