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چکيده
که قابليت  يبراي سنجش اضطراب رقابتي، مقياس عيني معتبر

در ايران در دسترس نيست. مقياس  ،اجراي آن آسان باشد
عنوان يك ابزار مناسب براي ه( بCSAI-2Rاضطراب رقابتي )

تشخيص سريع و آسان اضطراب رقابتي معرفي شده است. 
سنجي مقياس  هاي روانهدف پژوهش حاضر تعيين ويژگي

 را مطالعه اين آماري مذکور در بخشي از جامعه ايران بود. جامعه
هاي واليبال، هندبال و بسكتبال شهر  کليه ورزشكاران رشته

داد. از بين ورزشكاران  تشكيل مي 1391تبريز در سال 
نفر هندباليست  54نفر واليباليست،  69نفر ) 184هاي فوق  رشته

طور تصادفي انتخاب شدند. نتايج هنفر بسكتباليست( ب 61و 
گانه  حاصل از اعتبارسنجي نشان داد که اعتبار ابعاد سه

CSAI-2R است.  84/0تا  79/0اساس آلفاي کرونباخ بين  بر
 CSAI-2R هاي مربوط به روايي همگرا و روايي سازه بررسي

هاي حاصل از  روايي مقياس مذکور بود. يافته کنندهتائيدنيز  
تحليل عاملي همانند فرم اصلي، سه عامل همبسته ولي مجزا را 

 :از براي مقياس اضطراب رقابتي آشكار ساخت که عبارتند
اضطراب شناختي، اضطراب جسماني و اعتماد به خود. با توجه 

دور بودن آن از مشكالت هو ب CSAI-2Rبه کوتاه بودن 
ابزاري قابل  CSAI-2Rتوان گفت  هاي طوالني، مي مقياس

اعتماد و روا براي سنجش اضطراب رقابتي در فرهنگ ايران 
 شود. توصيه ميمحققين  بهبوده و استفاده از آن 

سنجي، اضطراب رقابتي،  هاي روان ويژگي هايكليدي:ژهوا

 ورزشكاران 
 

 

 

 

Abstract      
Valid objective measure that can be easily 
carrying for assessment of  competitive anxiety 
is not available in Iran. Competitive State 
Anxiety Inventory-2R (CSAI-2R) is introduced 
as a quick and easy diagnostic tool for 
competitive anxiety. The aim of this study was 
to determine the psychometric properties of 
CSAI-2R in the part of Iranian society. The 
study population included all volleyball, 
handball and basketball athlete of Tabriz city in 
2012. From this population, 184 students (69 
volleyball players, 61 basketball players, and 54 
handball players) were randomly selected. The 
reliability results showed that the reliability of 
three aspects of CSAI-2R with Cronbach's alpha 

method were 0.79 to 0.84. Convergent and 
construct validities were confirmed validity of 
the CSAI-2R. The results of factorial analysis as 
main form the CSAI-2R, were revealed the three 
separate but correlated factors for Competitive 
State Anxiety Inventory-2R: cognitive anxiety, 
somatic anxiety, and self-confidence. Based on 

these results, we can say that the CSAI-2R is 
reliable and valid instrument for measuring 
competitive anxiety in Iranian culture. 
Considering the short revised form of  CSAI-2R 
and lack of long-scale problems in that scale, its 
use is recommended for future research 
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مقدمه
( وارد 1977هاي رواني مطرح شد، با کار مارتينز ) مفهوم اضطراب که اولين بار براي تشخيص آسيب

اساس آن حاالت هيجاني ورزشكاران قبل از مسابقه ورزشي مورد ارزيابي و تبيين  حوزه ورزش شد تا بر
تواند عملكرد ورزشكاران را تضعيف سازد )جونز و  قرار گيرد. بسياري از مؤلفين معتقدند که اضطراب مي

( معتقدند که وقتي ورزشكاران اضطراب را در بهبود عملكرد مؤثر 1992(. جونز و سوين )2001هانتون، 
عنوان يك حالت هيجاني مثبت در نظر گرفت و آن را برانگيختگي، هبايد اضطراب را ب ،دانند مي

کند چرا که  استفاده مي« شدت»( از واژه 1996تيلور ) ،خصوص سازي يا انگيزش دانست. در اين فعال
؛ به نقل از کولهو، 2000راپوسو ) -کند. واسكونزالس اضطراب عملكرد ورزشكار را تقويت مي

بندي  ( نيز معتقد است که مفهوم اضطراب را بايد رد کرد و يك طبقه2010راسپو، و ماهل،  -واسكونزالس
گونه حاالت هيجاني در ورزش با آنچه که چون اين ،رزشكاران مطرح کردمجدد از حاالت هيجاني در و

متناقض است. مطابق با نسخه پنجم راهنماي تشخيصي و آماري  ،گويند شناسان باليني مي روان
اختالالت رواني، معيارهاي تشخيص اضطراب چنين است: حالت اضطراب بايد حداقل به مدت يك ماه 

هاي اضطراب نبايد با اختالل رواني ديگر مرتبط باشد و فرد حداقل  باشد؛ نشانهطور مداوم وجود داشته هب
، مسأله اصلي اين است که آيا استفاده از اين مفهوم هسال سن داشته باشد. مطابق با اين مؤلف 18بايد 

هاي خود قبل از  هايي که ممكن است ورزشكاران در مورد توانايي بندي احساسات و ترديد براي طبقه
 مسابقه داشته باشند، بجا است؟ 

CSAI-1) 1-اضطراب حالت رقابت   براي ارزيابي اضطراب در حوزه ورزش، پرسشنامه
( و آزمون 1

SCATاضطراب رقابت ورزشي )
ها بهتر از  ( طراحي شده است. اين پرسشنامه1977( توسط مارتينز )2

( 4پرسشنامه اضطراب حالتو  3هاي کلي ديگر )مثل پرسشنامه اضطراب صفت بسياري از مقياس
( نسخه چند بعدي 1990گرايي را بسنجند. بعدها مارتينز، بورتون، ويلي، بومپ و اسميت ) توانند منفي مي

CSAI-1 کردند و آن را  5را طراحي و رواسازيCSAI- 2  ناميدند. اين مقياس يكي از پرکاربردترين
 9ي سه مقياس فرعي )هر کدام متشكل از آيتم تشكيل شده و دارا 27ابزارهاي تحقيقي است که از 

 سنجد. آيتم( است و اضطراب شناختي، اضطراب جسماني و اطمينان به خود را در مسابقات ورزشي مي
، چهار مطالعه انجام دادند. نتايج CSAI- 2( براي بررسي روايي سازه 1990مارتينز و همكاران )

هاي  سازه برخوردار است و شواهد کافي براي ويژگياين مطالعات نشان داد که اين پرسشنامه از روايي 

                                                           

1 . Competitive State Anxiety Inventory-1 
2 . Sport Competition Anxiety Test 
3 . Trait Anxiety Inventory 
4 . State Anxiety Inventory 
5 . validation 
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عنوان ابزاري روا و قابل اعتماد جهت هب CSAI- 2سنجي مطلوب را دارد. از اين زمان به بعد،  روان
(. مطالعات متعددي نيز 1998هاي ورزشي مورد قبول واقع شد )بورتون،  سنجش اضطراب در محيط

مورد آزمون قرار دادند و شواهد قابل قبولي را در اختيار محققان سنجي اين پرسشنامه را  هاي روان ويژگي
( يك همساني دروني 1990ها، مطالعه اصلي مارتينز و همكاران ) در خصوص همگني آيتم قرار دادند.

و  79/0که ضرايب آلفاي کرونباخ بين  طوريهب ،نشان داد CSAI- 2قوي براي سه مقياس فرعي 
 91/0تا  74/0بعدي نيز اين همساني دروني قوي را با ضرايب آلفاي کرونباخ متغير بود. مطالعات  90/0

؛ النه، سويل، تري، بارترام و نستي، 2007راپوسو، و فرناندز،  -مورد تأييد قرار دادند )کولهو، واسكونزالس
، ؛ تورباتزوديس، بارکوکيس، سيدريديس1998؛ تورباتزوديس، بارکوکيس، رودافينوس، و گروويس، 1999

 (. 2002و گروويس، 
، مطالعات بعدي نتوانستند ساختار اصلي آن را تأييد کنند CSAI- 2در ارتباط با روايي عاملي 

از اين  مورد(. پنج 1999؛ النه و همكاران، 2003؛ کوکس، مارتينز و راسل، 2007)کولهو و همكاران، 
؛ تورباتزوديس و 1999و همكاران، ؛ النه 2003؛ کوکس و همكاران، 2007مطالعات )کولهو و همكاران، 

ارائه  CSAI- 2( يك ساختار عاملي جديد براي 2002؛ تورباتزوديس و همكاران، 1998همكاران، 
را از پرسشنامه کنار « اطمينان به خود»( در مدل خودشان مقياس فرعي 1999کردند. النه و همكاران )

ر مدل دو عاملي خودشان در نمونه يوناني، ( نيز د2002و  1998گذاشتند؛ تورباتزوديس و همكاران )
را از پرسشنامه  25معرفي و آيتم  CSAI- 2عنوان ابعاد هرا ب« اضطراب شناختي و اضطراب جسماني»

اما در مطالعه  ،را حفظ کردند CSAI- 2( نيز ساختار سه عاملي 2003حذف کردند. کوکس و همكاران )
نهايت، کولهو و همكاران در نشان دادند.  را بيش از يك عاملدار بر روي  آيتم بار عاملي معني 10 آنها

( در نمونه پرتقالي فقط دو عامل همبسته اضطراب شناختي و اطمينان به خود را مورد تأييد قرار 2007)
 دادند.

در تايلند ساخته  CSAI-2T( تحت عنوان 1994نسخه تايلندي اين پرسشنامه توسط مانگناپو )
قان قرار گرفته است. اين نسخه پرسشنامه اضطراب رقابتي، همساني دروني قابل شده و در اختيار محق

، نسخه 2003ده است. در سال ( را نشان دا84/0تا  70/0قبولي )آلفاي کرونباخ براي سه بعد برابر با 
عنوان ابزاري ساده جهت سنجش اضطراب هب CSAI-2Rتحت عنوان  CSAI-2نظر شده تجديد

آيتم تشكيل شده،  17که از  CSAI-2R(. 2003هيه شد )کوکس و همكاران، رقابتي ورزشكاران ت
(، مقياس فرعي اضطراب 13، و 9، 7، 5، 2هاي  آيتم )آيتم 5مقياس فرعي اضطراب شناختي را با 

آيتم  5(، و مقياس فرعي اطمينان به خود را با 16، و 14، 12، 10، 6، 3، 1هاي  آيتم )آيتم 7جسماني را با 
( با استفاده از تحليل عاملي تأييدي بر روي 2003سنجد. کوکس و همكاران ) ( مي17، و 15، 11، 8، 4)

که،  طوريهرا مطلوب گزارش کردند. بCSAI-2Rورزشكار، روايي عاملي  331هاي حاصل از  داده
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، RMSEA=054/0گيري مفروض برازش خوبي را نشان داده بود ) هاي آنها با مدل اندازه داده
95/0=CFI ،94/0=NNFI ،97/1=x

2
/df .)CSAI-2RT  روي گروهي از دانشجويان ورزشكار

(، اضطراب جسماني 89/0تايلندي اجرا شده و همساني دروني قابل قبولي را براي اضطراب شناختي )
 (.2005( نشان داده است )جانگ فانيش، 88/0( و اعتماد به خود )87/0)

نياز به مطالعات بيشتر وجود  CSAI- 2ساختار عاملي  دهند که براي تعيين مطالعات فوق نشان مي
خصوص الزم است مقياس مذکور به زبان فارسي برگردانده شده و روي جامعه ايراني رواسازي به دارد، 

شود درك بهتري از حالت  شود. در واقع، وجود يك مقياس روا براي ارزيابي افكار منفي، باعث مي
وجود آيد. هدف مطالعه حاضر نيز ارزيابي ساختار عاملي نسخه ههاي ورزشي ب گرايي در محيط منفي

با استفاده از تحليل عامل تأييدي است. با توجه به شيوع باالي اضطراب رقابتي در  CSAI-2Rفارسي 
تحت  CSAI-2هاي سنجش موجود، در مطالعه حاضر نسخه کوتاه  ورزشكاران و طوالني بودن ابزار

سنجي آن در  هاي روان مورد استفاده قرار گرفت تا ويژگي CSAI-2Rعنوان نسخه تجديدنظر شده 
 جامعه ورزشكاران ايراني مورد آزمون قرار گيرد. 



روش

نمونه آماريو جامعه : روش اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه روشتحقيق،

 1391بال شهر تبريز در سال هاي واليبال، هندبال و بسكت آماري اين پژوهش را کليه ورزشكاران رشته
 61نفر هندباليست و  54نفر واليباليست،  69نفر ) 184هاي فوق  داد. از بين ورزشكاران رشته تشكيل مي

نفر از آنها زن  62نفر از نمونه مورد مطالعه مرد و  122 طور تصادفي انتخاب شدند.هنفر بسكتباليست( ب
بود.  32/2و انحراف معيار آن  36/16، ميانگين سني آنها 23تا  12بود. دامنه سني افراد مورد مطالعه بين 

آموز  ( دانشدرصد 2/47نفر ) 82آموز مقطع راهنمايي،  ( از نمونه مورد مطالعه دانشدرصد 3/28نفر ) 52
 ( دانشجو بودند.درصد 4/24نفر ) 45مقطع دبيرستان، و 

 ابزار

شنامه اصلي اضطراب حالت رقابتي پرس :1 پرسشنامهاضطرابحالترقابتيتجديدنظرشده

(CSAI-2 که از )( براي سنجش سه 1990توسط مارتينز و همكاران ) ،سؤال تشكيل يافته است 27
هاي ورزشي )اضطراب شناختي، اضطراب جسماني و اطمينان به خود( تهيه و  بعد اضطراب در رقابت

ي قابل قبولي )آلفاي کرونباخ براي رواسازي شده است. نسخه تايلندي اين پرسشنامه نيز همساني درون
، نسخه تجديدنظر 2003(. در سال 1994( را نشان داده است )مانگناپو، 84/0تا  70/0سه بعد برابر با 

                                                           

1- The Revised Competitive State Anxiety Inventory(CSAI-2T) 
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آيتم جهت سنجش اضطراب رقابتي  17متشكل از  CSAI-2Rتحت عنوان  CSAI-2شده 
خگويان احساسات خود را قبل از (. در اين پرسشنامه، پاس2003ورزشكاران تهيه شد )کوکس و همكاران، 

کنند )براي مثال: در بدنم  بندي مي )خيلي زياد( درجه 4)هرگز( تا  1رقابت ورزشي در مقياس ليكرتي 
( روايي عاملي 2003احساس تنش مي کنم؛ احساس ميكنم اشتهايم کم شده است(. کوکس و همكاران )

CSAI-2R  .را مطلوب گزارش کردند 
سنجي فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب رقابتي، نسخه  هاي روان ر، براي آزمون ويژگيدر مطالعه حاض      

با استفاده از  CSAI-2(، مورد استفاده قرار گرفت. ترجمه 1990)مارتينز و همكاران،  CSAI-2اصلي 
از دو مدرس زبان انگليسي خواسته شد  CSAI-2روش ترجمه معكوس انجام گرفت. براي ترجمه اوليه 

کار هرا به فارسي برگردانند. در مرحله بعد، کلمات ب CSAI-2طور جداگانه نسخه انگليسي هدام بتا هر ک
بندي در هر يك از دو ترجمه مختلف توسط دو روانشناس )محقق و يك روانشناس  رفته و نحوه جمله

 حاصل شد. CSAI-2ديگر( مورد بحث قرار گرفت و توافق نهايي براي تهيه نسخه فارسي نهايي 
هاي واليبال،  نفر از هر يك از رشته 15ساله ) 12-24ورزشكار  45سپس در يك مطالعه مقدماتي از 

ها  يك از آيتم شده پاسخ دهند و ميزان وضوح هربسكتبال و هندبال( خواسته شد تا به پرسشنامه ترجمه
. معلوم شد که همه بندي کنند )خيلي زياد( درجه 4)هرگز( تا  1اي از  درجه 4را در يك مقياس ليكرت 

از چهار مدرس زبان انگليسي  سرانجامدست آوردند. هرا ب 3ميزان وضوح باالتر از  CSAI-2هاي  آيتم
خواسته شد هر دو پرسشنامه نسخه انگليسي و  ،دو زبانه )که به دو زبان فارسي و انگليسي مسلط بودند(

ه فارسي و سپس نسخه انگليسي و دو مدرس ها ابتدا نسخ س دو نفر از مدر .فارسي را تكميل کنندنسخه 
ديگر ابتدا نسخه انگليسي و سپس نسخه فارسي را تكميل کردند. ضريب همبستگي بين نمرات حاصل از 

هاي  ( نشان داد که بين نسخه فارسي و انگليسي مقياسr=92/0تكميل دو نسخه فارسي و انگليسي )
بدين ترتيب، در نسخه نهايي مقياس  بخش وجود دارد. روايي همزمان رضايت CSAI-2فرعي 

هاي فرعي اضطراب شناختي، اضطراب جسماني و اطمينان به خود از  اضطراب رقابتي هر يك از مقياس
اي  درجه 4در يك مقياس ليكرت  CSAI-2آيتم نسخه فارسي  27 و باالخرهشد  آيتم تشكيل مي 9

 گيري شدند.  اندازه

ABQاصلي  نسخه (:ABQپرسشنامهفرسودگيورزشي)
آيتم تشكيل شده است و  15از  1

سه بعد فرسودگي هيجاني و فيزيكي )مثل: من احساس خستگي زيادي در ورزش کردن دارم(، کاهش 
آورم(، و کاهش ارزش ورزش  احساس موفقيت در ورزش )مثل: من در ورزش چيزهاي زيادي بدست نمي

يك از  سنجد. هر را مي ،کار ديگري کنم(کنم بهتر است صرف  در ورزش مي من کردن )مثل: تالشي که

                                                           

1 . Athlete Burnout Questionnaire 
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براي  5تا « تقريبا هرگز»براي  1اي از  درجه 5آيتم و در يك مقياس ليكرت  5گانه مذکور با  ابعاد سه
شود. پرسشنامه فرسودگي ورزشي تاکنون روايي عاملي، تفكيكي و  گيري مي اندازه« اغلب اوقات»

(. مقياس مذکور تاکنون به چندين زبان 2005اکلند،  همگراي بااليي را نشان داده است )کريسول و
سنجي مطلوبي را نشان داده است. در ايران نيز اين مقياس  هاي روان ترجمه و اعتباريابي شده و ويژگي

و روي ورزشكاران ايراني  ،توسط حاجلو، صادقي، جهانگيري و بابايي )منتشر نشده( به زبان فارسي ترجمه

رواسازي شده است  بر ABQگانه  ج حاصل از اعتبارسنجي مذکور نشان داد که اعتبار ابعاد سهنتاي.

 ABQ هاي مربوط به روايي همگرا و روايي سازه است. بررسي 81/0تا  70/0اساس آلفاي کرونباخ بين 
هاي حاصل از تحليل عاملي همانند فرم اصلي، سه عامل  روايي مقياس مذکور بود. يافته تائيدکنندهنيز 

ولي مجزا را براي مقياس فرسودگي ورزشي آشكار ساخت که عبارت بودند از: خستگي هيجاني همبسته 
 و فيزيكي، کاهش احساس موفقيت و کاهش ارزش.

روشاجرا
هاي اطمينان حاصل شد، با مربيان تيم پس از اينكه از مطابقت پژوهش حاضر با منشور اخالق پژوهشي

گرفته شد تا براي شرکت افراد تحت تعليم خود در پژوهش  ورزشي واليبال، بسكتبال و هندبال تماس
توانند در پژوهش  حاضر اجازه الزم را بدهند. سپس به ورزشكاران اطالع داده شد که در صورت تمايل مي

هاي تحقيق ندارند. همچنين از ورزشكاران خواسته  شرکت کنند و هيچ اجباري براي تكميل پرسشنامه
ز قبل آماده شده در خصوص شرکت فرزندان در پژوهش حاضر را به تأييد نامه کتبي ا شد تا رضايت

هاي  والدين خود برسانند. پس از اطمينان از رضايت ورزشكاران براي شرکت در پژوهش، پرسشنامه
 تحقيق دو ساعت قبل از مسابقه ورزشي در اختيار آنها قرار داده شد.

هاروشتحليلداده
ار، دو نوع تحليل مرسوم وجود دارد: برآورد روايي عاملي و روايي سازه. در براي اطمينان از دقت يك ابز

سازي فيزيولوژيكي  گرايي، فعال هاي مرتبه اول )يعني، منفي اين پژوهش از تحليل عاملي تأييدي با عامل
فاده و اطمينان به خود( و يك عامل مرتبه دوم )يعني، اضطراب رقابتي( استفاده شد. مدل مورد نظر با است

، Amos20هاي کوواريانس و با استفاده از نرم افزار از روش برآورد حداکثر احتمال بر روي ماتريس
ها، بهتر  اي در مورد برازش داده ( براي ارزيابي مقايسه1995مورد آزمون قرار گرفت. به نظر هيو و بنتلر )

سه نتايج بدست آمده با نتايج هاي برازش اجرا و گزارش شوند. به منظور مقاي اي از شاخص است دامنه
xهاي قبلي، در اين پژوهش از چند شاخص براي سنجش برازش مدل استفاده شد:  پژوهش

2 ،x
2
/df ،

NNFI ،CFI ،GFI  وRMSEA.  
اما اين شاخص در  ،دار نباشد دال بر برازش بسيار مناسب استاگر مجذور خي از لحاظ آماري معنا

شاخص مناسبي براي سنجش برازش مدل  ،عنادار است و از اين روغالباً م 100هاي بزرگتر از  نمونه
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برازش بسيار مطلوب را نشان  ،باشد 3نيست. اگر شاخص نسبت مجذور خي بر درجه آزادي، کوچكتر از 
بر برازش بسيار مطلوب و بسيار  ،باشد 90/0بزرگتر از  CFI ،NNFI ،GFIهاي  دهد. اگر شاخصمي

کوچكتر از  RMSEA  بر برازش مطلوب و مناسب و اگر شاخص 80/0از مناسب داللت دارد و بزرگتر 
بر برازش مطلوب داللت دارد  08/0بر برازش بسيار مطلوب داللت دارد و کوچكتر از  ،باشند 05/0

 (. 2004، 1)الكسوپالس و کاليتينيدس
لي مقياس نيز ضرايب همساني دروني آن محاسبه و با ضرايب نسخه اص 2براي آزمون پايايي

CSAI- 2  مقايسه شد. در طول مدت رواسازي سازه، معموال شواهد تجربي براي حمايت از روابط
هاي نامرتبط )روايي تفكيكي( مد نظر  هاي به لحاظ نظري مرتبط )روايي همگرا( و يا روابط سازه سازه

هاي بين  بستگيهم ،گيرند. در پژوهش حاضر روايي همگرا مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا قرار مي
هاي فرعي  هاي به لحاظ نظري مرتبط با آنها )يعني مقياس و سازه CSAI- 2سه مقياس فرعي 

ABQ.محاسبه گرديد ) 


هايافته

رقابتي اضطراب پرسشنامه ايراني نسخه مقياسفرعي سه تأييدي عاملي تحليل

(CSAI-2R:)ناختي، اضطراب جسماني و هاي ترجمه شده، اضراب ش به منظور اطمينان از اينكه آيتم

سنجند يا نه، از تحليل  اطمينان به خود را مطابق با تعريف عملياتي ارائه شده از اضطراب رقابتي مي
عاملي تأييدي استفاده شد. وضعيت توزيع نرمال تك متغيره نيز با محاسبه کجي و کشيدگي هر آيتم 

( هم کجي و هم کشيدگي بايد مقادير کمتر 1985، 3بررسي شد. به نظر موتن و کاپالن )موتن و کاپالن
داشته باشند. نتايج نشان داد که کجي و کشيدگي براي دو مدل يك روز قبل و دو ساعت  1از قدر مطلق 

هاي  قرار دارد، بنابراين انحراف جدي از نرمال بودن توزيع 94/0تا  05/0اي بين  قبل از مسابقه در دامنه
اي تحليل عاملي با استفاده از روش حداکثر احتمال مناسب به نظر اجر لذاتك متغيره وجود نداشت. 

 رسد. مي
روي  CSAI-2Rگيري که بارگذاري سه عامل مرتبه اول  هاي خوبي برازندگي مدل اندازه شاخص

کرد، مقادير قابل قبولي را نشان  سؤالي مشخص مي 17سؤالي و  27تنها عامل مرتبه دوم را در دو مدل 
df /X=47/1سؤالي  27مرتبط با  )براي مدل دادند

2 ،99/0=NNFI ،99/0=GFI ،
04/0=RMSEA 62/1سؤالي  17؛ براي مدل مرتبط با مقياس=df /X

2 ،97/0=NNFI ،

                                                           

1- Alexopoulos & Kalaitzidis 
2 . Reliability 
3- Muthén& Kaplan 
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97/0=GFI ،06/0=RMSEAميانگين و انحراف معيار هر بعد نسخه ايراني .)  CSAI-2R براي دو
 آورده شده است. 1مدل در جدول 

 

هايگانهمقياسمعياروآلفايكرونباخابعادسه.ميانگين،انحراف1جدول

سؤالياضطرابرقابتي27سؤاليو17

 
 سؤالي 27   سؤالي 17

M S α  M S α 
 84/0 13/7 53/26  81/0 92/5 49/14 اضطراب شناختي

 77/0 61/7 91/23  79/0 29/7 82/17 اضطراب جسماني

 79/0 07/8 02/28  83/0 18/5 76/16 اعتماد به خود

 
هاي مكنون )يعني، اضطراب شناختي،  سازه  و همبستگي هاي خطا استاندارد شده، واريانس بارهاي عاملي

و  1اضطراب جسماني، و اعتماد به خود( با اضطراب رقابتي براي مدل يك روز قبل از مسابقه در شكل 
 P >05/0اند. کليه النداها در سطح  ه شدهنشان داد 2براي مدل دو ساعت قبل از مسابقه در شكل 

(96/1> tمعني ) ( در سه 2003دار بودند. اين نتايج قابل مقايسه با نتايجي بودند که کوکس و همكاران )
عاملي  3توان گفت که مدل سلسله مراتبي  مي ،دست آوردند. بنابراينهمقياس فرعي اضطراب رقابتي ب

ها دارد. با اين حساب، نسخه نهايي ايراني فرم کوتاه  ا دادهبرازش خوبي ب CSAI-2Rنسخه ايراني 
آيتم براي بعد اضطراب  7آيتم براي بعد اضطراب شناختي،  5آيتم ) 17پرسشنامه اضطراب رقابتي با 

اي از جامعه  تواند اضطراب رقابتي را در نمونه خوبي ميهآيتم براي بعد اعتماد به خود( ب 5جسماني و 
ل از مسابقه و مدل دو قبهاي برازش مدل يك ساعت  سه شاخصز طرف ديگر، مقايايراني بسنجد. ا

عبارت ديگر، فرم کوتاه هساعت قبل از مسابقه حاکي از برازش بهتر مدل دو ساعت قبل از مسابقه است. ب
ز سازه مربوطه را بهتر ا ،شود پرسشنامه اضطراب رقابتي زماني که در ساعات نزديكتر به مسابقه اجرا مي

 سنجد.  شود، مي زماني که در ساعات دورتر از مسابقه اجرا مي
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سؤالياضطرابرقابتي27.تحليلعامليتأييديسلسلهمراتبيسهبعدمقياس1شکل  
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سؤالياضطرابرقابتي17.تحليلعامليتأييديسلسلهمراتبيسهبعدمقياس2شکل  



شواهدمربوطبهپايايي
-CSAIهاي فرعي  از طريق محاسبه ضرايب آلفاي کرونباخ مقياس CSAI-2Rيراني پايايي نسخه ا

2R  برآورد شد. اين نتايج شواهدي را مبني بر همساني دروني کافي سه مقياس فرعي نسخه ايراني
CSAI-2R سؤال بين  17دست آمده براي مقياس هگذارد: ضرايب آلفاي کرونباخ ب در اختيار ما مي

(. از طرف ديگر، در تحقيق 1بود )جدول  84/0تا  77/0سؤالي بين  27براي مقياس و  83/0تا  79/0
سؤالي  27سؤالي و  17حاضر همبستگي هر آيتم با نمره کلي محاسبه شد و تمامي آنها در هر دو مقياس 

 بخش هستند. بيشتر بودند که مقادير رضايت 67/0از 
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*باابعادفرسودگيورزشيCSAI-2وCSAI-2R.ضرايبهمبستگي2جدول

CSAI-2R 
 سؤالي( 17)

ABQ ورزشي(  )پرسشنامه فرسودگي CSAI-2 (27 )سؤالي 

 خستگي هيجاني
 و فيزيكي

 کاهش
 احساس موفقيت

کاهش 
 ارزش

CA SA SC 

CA 51/0 42/0 58/0 92/0 32/0 16/0- 

SA 37/0 44/0 53/0 27/0 86/0 11/0- 

SC 25/0- 39/0- 27/0- 19/0- 07/0- 89/0 

 دار هستند. معني >01/0P* کليه ضرايب همبستگي در سطح 
 SC= self-confidence؛  SA= somatic anxiety؛                      CA= cognitive anxietyتوجه: 



شواهدمربوطبهروايي
يعني هاي خاص ) با سازه CSAI-2R  در اين مطالعه، روايي همگرا و واگرا از طريق محاسبه همبستگي

گانه فرسودگي ورزشي: خستگي هيجاني و فيزيكي، کاهش احساس موفقيت، و کاهش ارزش؛ و  ابعاد سه
ها نشان داد که ابعاد اضطراب شناختي و اضطراب جسماني  ( برآورد شد. تحليل دادهCSAI-2ابعاد 

CSAI-2R  خود بعد اعتماد به  سه بعد فرسودگي ورزشي دارند. اماهمبستگي مثبت زياد با هر
(. از طرف ديگر هر سه بعد 2هاي منفي با هر سه بعد فرسودگي ورزشي نشان داد )جدول  همبستگي

CSAI-2R  ( با ابعاد متناظر خود در 92/0تا  86/0همبستگي بسيار بااليي )بينCSAI-2  نشان
بل که همبستگي ابعاد غيرمتناظر در دو نسخه پرسشنامه اضطراب رقابتي چندان قا در حالي ،دادند

سؤالي آن  27خوبي فرم هفرم کوتاه پرسشنامه اضطراب رقابتي ب ،(. بنابراين2مالحظه نبود )جدول 
 تواند اضطراب رقابتي را در سه بعد متمايز بسنجد. مي

 

گيريبحثونتيجه
( بود. CSAI-2Rهدف مطالعه حاضر ارزيابي نسخه ايراني فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب رقابتي )

شود که آزمون تئوري و  شده از اين بحث ناشي ميسنجي پرسشنامه ياد هاي روان گييژمنطق بررسي و
(. اگر روايي يك 1996، 2؛ تامپسون و دانيل1986، 1اند )هندريك و هندريك گيري سازه در هم تنيده اندازه

تحقيق  گيري مورد سؤال قرار گيرد، آزمون دقيق تئوري مربوطه ممكن نخواهد بود. نتايج ابزار اندازه
در نمونه ايراني نيز قابل  CSAI-2Rحاضر در چارچوب پاسخ به اين سؤال که آيا ساختار سه عاملي 

  مورد تحليل قرار گرفت. ،وصول است يا نه؟

                                                           

1 . Hendrick and Hendick 
2 . Thompson and Daniel 
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( بود، دو ساعت قبل از 2003هاي حاصل از اين پرسشنامه که مبتني بر کار کوکس و همكاران ) داده
حليل عاملي تأييدي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که نسخه آوري و با استفاده از ت مسابقه جمع

تواند اضطراب رقابتي را در ورزشكاران ايراني بسنجد. در  خوبي ميهآيتم ب 17نيز با  CSAI-2Rايراني 
ايراني نيز از ساختار سه عاملي يعني اضطراب شناختي، اضطراب  CSAI-2Rاين تحليل معلوم شد که 

(، 2009اوتاي و وونجياتوراپات ) -ماد به خود، برخوردار است. همانند نسخه تايلندي )پانجسماني و اعت
( و نيز همانند نسخه يوناني )تورباتزوديس و همكاران، 2005نسخه سوئدي )الندويست و هاسمن، 

خت. ها را نمايان سا آيتمي يك برازش قابل قبول با داده 17(، در مدل تحقيق حاضر نيز پرسشنامه 1998
؛ 1999؛ النه و همكاران، 2007در ارتباط با همساني دروني، همانند کارهاي قبلي )کولهو و همكاران، 

( نتايج تحقيق حاضر نيز مؤيد وجود مقادير باالي آلفاي کرونباخ براي 2002تورباتزوديس و همكاران، 
 هاي اضطراب رقابتي بود. مؤلفه

زشكاران افزايش اضطراب رقابتي را سه هفته، دو هفته، اند ور همانند تحقيقات قبلي که نشان داده
؛ مونيكا، جاگو، 2004اوتاي، -دهند )پان دقيقه نشان مي 10يك هفته، چهار روز، يك روز، دو ساعت و 

در تحقيق حاضر معلوم شد که مدل  .(1998؛ ويجين، 1994؛ راگلين، و موريس، 2000لي، و پاريش، 
ها دارد. در اين تحقيق نيز همانند تحقيقات  سابقه برازش خوبي با دادهمربوط به مدل دو ساعت قبل از م
؛ کو، 2002؛ کوکس، 1998؛ ويجين، 1994؛ راگلين، و موريس، 2000قبلي )مونيكا، جاگو، لي، و پاريش، 

؛ نيل، 2007؛ نيل، ميالليو، ويلسون، و هانتون، 2007؛ نيل، ميالليو، هانتون، و تيلو، 2003هانگ، و چو، 
عبارت ه( افزايش اضطراب رقابتي با کاهش اعتماد به خود همراه بود. ب2007الليو، هانتون، و مايكل، مي

 ديگر بين اضطراب و اعتماد به خود همبستگي منفي مشاهده شد. 
هاي مربوط به  شود که با در نظر گرفتن يافته در مجموع از نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مي

هاي گذاري و تفسير که از مهمترين جنبه الزم براي تكميل پرسشنامه، سهولت نمره اعتبار، روايي، زمان
ابزاري کامالً مناسب براي CSAI-2R (، 1381آيد )هومن،عملي بودن پرسشنامه به حساب مي
راي ارزيابي سريع به منزله ابزاري ب CSAI-2Rباشد. بنابراين سنجش اضطراب رقابتي ورزشكارن مي

شود. يكي از هاي ورزشي معرفي مي جهت استفاده پژوهشي براي پژوهشگران و باشگاه ،اضطراب رقابتي
هاي تحقيق حاضر مختص بودن آن به منطقه خاصي از ايران يعني شهر تبريز بود. به همين  محدوديت

هاي آن مثل  و تحليل ساير ويژگي CSAI-2Rشود براي باز توليد ساختار سه عاملي  پيشنهاد مي ،دليل
ترديد بررسي بار بازآزمايي، پرسشنامه يادشده در ساير مناطق ايران نيز اجرا و رواسازي شود. بياعت

تواند آن را به ابزاري کارآمد در حيطۀ در ورزشكاران سراسر کشور مي CSAI-2Rهاي ويژگي
از  هاي حاصلپژوهشي، تشخيصي و مداخالت باليني اضطراب رقابتي مبدل سازد. در اين مطالعه داده

ير گيري در جامعه افراد غ دانش آموزان و دانشجويان مورد تحليل قرار گرفت که ممكن است بر نتيجه
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-CSAIگذار باشد. همچنين در اين تحقيق روايي همزمان و پيش بين آموز و غير دانشجو تاثير دانش

2R  .بررسي نگرديد که الزم است در مطالعات بعدي اين محدوديت رفع شودCSAI-2R ابزار  يك
سنجي آن منتشر نگرديده است،  هاي روانبسيار جديد در ايران است و هنوز شواهد داخلي در مورد ويژگي

 هاي آينده شواهد کافي در مورد اعتبار و روايي اين پرسشنامه منتشر شود. رود در پژوهشاميد مي
قبل از مسابقه  در سنجش معتبر دو ساعت CSAI-2Rاين تحقيق از کارآيي باالي  ،طور کليهب

ي مناسب رعنوان ابزاهآيتمي، ب 27آيتمي اضطراب رقابتي را همانند مقياس  17حمايت کرده و مقياس 
کند. نتيجه مهمي که از تحقيق  جهت سنجش اضطراب ورزشكاران قبل از رقابت ورزشي معرفي مي

لي آن توانايي سؤا 27به خوبي نسخه  CSAI-2Rسؤالي  17شود اين است که نسخه  حاضر عايد مي
دور بودن آن از هسنجش اضطراب رقابتي را دارد، لذا با توجه به کوتاه بودن نسخه تجديد نظر شده و ب

 شود. هاي طوالني، استفاده از آن براي محققين آتي توصيه مي مشكالت مقياس
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 سوالي(17پرسشنامهاضطرابحالترقابتي)

 

  

Cognitive Anxiety  

1 I am concerned that I may not do as well in this  

2 I am concerned about losing  
3 I am concerned about choking under pressure  

4 I am concerned about performing poorly  
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5 I’m concerned that others will be disappointed with my performance  

  

 Somatic Anxiety  

6 I feel jittery  
7 My body feels tense  
8 I feel tense in the stomach  
9 My heart is racing  

10 I feel my stomach sinking  
11 My hands are clammy  
12 My body feels tight  

 

  

 Self-confidence 
13 I feel self-confident  
14 I am confident I can meet the challenge  

15 I’m confident about performing well  
16 I’m confident because I mentally picture myself reaching my goal  

17 I’m confident at coming through under pressure  

 

ورزشکارگرامي،جمالتزيررابدقتبخوانيدودورعدديكهبهبهترينشکلوضعيتشماراهنگام

كند،دايرهبکشيد.رقابتبيانمي


   هنگامرقابتورزشيچهاحساسيداريد؟ رديف

 5 4 3 2 1 مل کنم.ام، نتوانم در رقابت خوب عرغم توانايينگران مي شوم که علي 1

 5 4 3 2 1 نگرانم که شكست بخورم. 2

 5 4 3 2 1 شوم که زير فشار کم بيارم.نگران مي 3

 5 4 3 2 1 شوم که عملكرد ضعيفي داشته باشم.نگران مي 4

 5 4 3 2 1 شوم که ديگران از عملكرد من نااميد شوند.نگران مي 5

 5 4 3 2 1 کنم.زدگي مياحساس وحشت 6

 5 4 3 2 1 کنم.در بدنم احساس تنش مي 7

 5 4 3 2 1 کنم.در معده ام احساس فشار مي 8

 5 4 3 2 1 زند.قلبم تند مي 9

 5 4 3 2 1 کنم اشتهايم کم شده است.احساس مي 10

 5 4 3 2 1 شود.دستهايم سرد و مرطوب مي 11

 5 4 3 2 1 کنم.در بدنم احساس سفتي مي 12

 5 4 3 2 1 کنم.ماد به نفس ميمن احساس اعت 13

 5 4 3 2 1 توانم با چالش روبرو شوم.من مطمئن هستم مي 14

 5 4 3 2 1 توانم خوب عمل کنم.من مطمئن هستم مي 15

 5 4 3 2 1 کنم.از خودم مطمئن هستم، چون رسيدن به هدف را در ذهنم تجسم مي 16

 5 4 3 2 1 من مطمئن هستم زير فشار دوام خواهم آورد. 17

 

 
 


