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چکیده
هدف این پنوهه مقایسنة اضنراا قانای و ه سناز ا شکسن دق پسن های مخ لن وتسانا ینتد .سعنداد  55ینا یک
وتساننا یننص رننتقا سیننادوو ا میننان یا یکنننان ضاضننا دق ینن ده آ ادگننان اخ خننا شنندخد .اطالعنناا ا طاینن
پاس ن خامصهای اضننراا قاننای و منناسن ه سنناز ا اق یننایو شکس ن دق عدلکنناد د ن آهقی شنند .خ ننایا خدننان داد دق
ایعنناد اضننراا قاننای و یننی پس ن های مخ ل ن اخ ن الف معننناداقی ه ننتد داقد دها هیاخننان اضننراا شننناخ و ه ی ندخو
ییدن ا ه اع دنناد یننص خرنند رد ننای داقخنند  .دق یُعنند سنناز ا شکس ن یننی پس ن های مخ لن اخ ن الف معننناداقی ه ننتد
داقد .هدچنننی ب یننی ایعنناد اضننراا قاننای و ه سنناز ا شکسنن هداسنن و معننناداقی ه ننتد داقدب یننص عانناقسو دی ننا
رنناه اضننراا شننناخ و ه ینندخو یاعننک رنناه سنناز ا شکس ن ه ینناعکد موشننتد ه رنناه اع دنناد یننص خرنند
او ای ساز ا شکس قا دق پو داقد.

کلیدواژهها :اضراا قاای و یدخو/شناخ وب اع داد یص خردب ساز ا شکس

.1راقشناز اقشد داخد اه اقهمیص ختیسندة مسئت
 .2داخدیاق قو اق ضار وب داخد اه اقهمیص

Email: mboustanban@yahoo.com

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،18زمستان 1395

2

مقدمه
هق ش خقن ممدنو دق سنالم قهاخنو اخسنان داقد
ه دق سا  2002شنعاق یمداشن مناخو " سحنا،ب
قمننن سنننالم و" عننننتان شنننده اسننن  .رننناقیاد
قهانشناسننو هق شننو خین یننص طننتق مدننخ مننتقد
سأرینند اننااق گاو ننص اسنن  .مؤ رننصهای ممدننو دق
قهانشناسننو هق شننو ه ننتد داقد رننص یننا ردنن
مماقاهای ذهنو موسنتان آخمنا قا سنا سنری یمیننص
ینناب ینناد سننا اینکننص عدلکنناد هق شننکاقان قا سح ن
سأثیا اااق داد رص ا دلص این مؤ رنصها موسنتان ینص
اضننراا قاننای و 1اشنناقه رنناد .هق ش ی ن ضننت ة
متوقینن ممننا ینناای خت تاخننان ه تاخننان اسنن ه
اون ای ودنناق یناای قسننیدن ینص ا ااهننای هق شننو
یاب موستاخند ین اون ای دق سناز ا شکسن دق
میان هق شنکاقان ینص هدنااه داشن ص یاشند سناگاقب
یتش ه تهِاب . 2010
عدتمناً هق شنکاقان ینص دبین مخ لن ا دلنص
رسب متوقی هق شن،ب سرناها ستاخای،هنا خنتد
ه ینا اایلی هنا منتقد خینا ا ناا هق شن،
مضنرا م،شنتخد ه این اضنراا ینص عننتان
ین عامن منرن ،دق عدلکناد آخنان دخا ن
م،رنند .اضنراا عااقسسن ا ضا ن هیجناخو
منرنو هدنااه ینا اضساسناا عینااخی ب خناقاض و ه
سدتی رنص ینا وعا ین ینا یااخ یخ نو سنداخو
خین هدنااه اسن قه خمنا،ب  . 2007اضنراا دق
هق ش مننعکد رننندة اضساسناا هق شنکاق ماننو
یا این مرلنب اسن رنص مدکن اسن اشن ااهو
پی آید ه دق خ یجنص عدلکناد ینص شکسن منجنا
شنتد .اضنراا قانای و خنتعو ا اضنراا اسن
رص دق متاعی هنای قااین تیاخنة هق شنو ایجناد
موشنتد .یکنو ا علن عدندة ایجناد اضنراا
1. Competitive Anxiety

قانای و عتامن ا دناعو اسن ستان ها ندی ب
مایینان ه هاسیدوهنا اهنتهبب  . 2001دق سجایننص
اضنراا قاننای و یننص سننص یعنند ارننلو م دننای شننده
اسننن ض اضنننراا شنننناخ و ب اضنننراا یننندخو ه
اع دنناد یننص خرنند منناقسن  2ه هدکنناقانب . 1990
اضراا قاای و قا ینص عننتان اضساسناا آگاهاخنص ا
هااز ه سنن عدندساً ینص علن ادقارمنای اونااد ا
ه نننتد متاعی هنننای سمدیننندآمی آیننننده سعایننن
رادهاخنند .اضننراا شننناخ و نن ا قهاخننو اسنن ب
ستسننا اخ رنناقاا منرننو دق مننتقد متوقی ن یننا خننتد
اق ینایوب ختدگر ناقی منرنوب اوکناق منرنوب ا دسن
دادن اع دنناد یننص خرنندب اع دنناد یننص خرنند رنناب
خ ااخننو دق مننتقد عدلکننادب سیتیاسننا ی شکسنن ب
عد ،ستاخنایو دقست نصب اخن البا سدارن ه سناز ا
شکسننن اسننن  .اضنننراا سننندو عنینننا
وی یت ننتکیکو اس ن ب اخ یخ ننو ختدرنناقب عال ننا
منرو وعنا ماخنندض اضسناز عیناو ینتدنب سنخ و
سنننردب ودنناق خننتن یننابب خدننکو گلننتب سننن
عضننالخوب سننای شنندن ضننایان الننبب عننا ر ن
دس ه ضارناا پاهاخنص ای معنده قا وعنا مورننند.
سننتمی یعنند ا اضننراا یعنند قو نناقی اع دنناد یننص
خرنند آن اس ن  .دق ای ن ضا ن عالیننا اضننراا
عانناقا اس ن ا ض خدننتدگو دق رننتقاب آشننر و ه
خسننن و مننن م اهنننتهبب  . 2001قشنننیدی ه
هدکنناقانب  2013ب مرا عننص مننتقدی وتساا یس ن ها
دقیاو ننند رننص دقها هیاخننان خسننا یننص مننداوعان ه
هاوا هننا یننص طننتق معننناداقی اضننراا شننناخ و
یید ن ای داقخنندب امننا دق مقایسننص یننا یا یکنننان خننا
ضدلصب این سرناها معنناداق خانتد .ینص عاناقا دی ناب
پنند ا دقها هیاخننان رننص ییدن ای می ن ان اضننراا
قانننای و قا خدنننان دادخننند یا یکننننان خنننا ضدلنننص
2. Martens
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یننابسای مینن ان اضننراا قاننای و قا داشنن ند ه
یا یکننناخو رننص دق خرننتع دوننای ه مینناخو یننا ی
مورادخنند دق مجدننتی اضننراا قاننای و رد ننای قا
خدنننان دادخننند قشنننیدیب  . 2013دق پوههدنننو
ارننرماخو ه ا ن سننرلت  2012دس ن یاو ننند رننص
یننی اضننراا قاننای و وتساا یسنن ان یاشنن اهو ه
داخد ن اهو سرنناها معننناداقی ه ننتد داقد .هدچنننی
قایرننة مس ن قیا یننی اضننراا قاننای و ه عدلکنناد
وتساا یس ن ان ن مدنناهده شنند ارننرماخیانب . 2011
پینناز 2007 1ه ستمنناز 1996 2دق پوههدننو
رنص ینا قهی یا یکننان وتسانا اخجنا ،دادخندب
گن اقش رادخند رنص سنری وعا ین ضاونصای ینا
آماستق(ب ختی قشن ص هق شنو سیدنو ینا اخرناادی ه
هدچننی سنایقة وعا ین ا ممد نای عتامن
سأثیاگنااق ینا اضنراا پنی ا مسنایقص اسن
پیننننازب 2007ب ستمننننازب  . 1996یاو ننننصهای
پوهه هننننننای پینننننناز  2007یننننننا قهی
وتساا یس ها ه داهقان ییناخ ا این هااعین ینتد رنص
اضراا قانای و ینا سنأثیا ینا قهی سدارن ه اع دناد
یننص خرنندب یاعننک او ن عدلکنناد موشننتد پیننازب
 . 2007ستمنننناز  1996ه منننناقسن ب هیلننننو ه
یتقسنننتن  1990طنننو پوهه هنننای م عننندد دق
مقایسص قایرة ینی اضنراا قانای و ینا اع دناد ینص
خرنند دق هق شهننای سیدننو ه اخرنناادی گنن اقش
رادخند سنأثیا اضنراا دق یناه اخن البا سندو
ه ذهننننو دق هق شهنننای اخرننناادی ده مینننداخو ه
سنننید ییدنن ا ا هق شهننای گاههننو وتساننا ب
منناقسن ه هدکنناقانب
ها یاننا ب یسننک اا اسنن
 . 1990هق شننکاقاخو رننص سننایقص وعا ینن ییدنن ای
داقخنند دق مقایسننص یننا گنناهه رننا سننایقص اضننراا
قانننای و رد نننای دق مسنننایقاا ضسننناز داقخننند.

خلسننتن 2007 3مع قدخنند رننص اضننراا قاننای و ه
اس ن از دق مسننایقاا ضسنناز ه هدچنننی ا نناای
مماقاهای ظاین رنص ینا ضضنتق سداشناگاان یناد
یاگ ن اق موشننتدب سنناب رنناه عدلکنناد موشننتد.
خ ننایا پوهه هننای آخمننا ثاینن رنناد رننص ا نناای
ضننایص پنننا و دق مسننایقاا ممننا سننا  70دقرنند یننا
خارننامو هدننااه اس ن خلسننتن ههدکنناقانب . 2007
یسننیاقی ا پوهه هننای دی ننا خدننان دادهاخنند رننص
خننتی قشنن ص هق شننو ب ماهینن هق ش گاههننو یننا
اخراادی ه نسنی هق شنکاقان دق ایجناد این خنتی
اضننراا مننؤثا اس ن  .هدچنننی ب یننای ه هدکنناقان
 2003شنناایا می ینناخو ه ممدنناخو قا ممد ننای
عام یاه اضراا دق هق شکاقان موداخند.
سنناز ینن اضسنناز دقهخننو اسنن رننص مت ننب
سغییننااا وی یت ننتکیکو ماخننندض اونن ای ضننایان
الننبب سننن عضننالا ه  ...مننوشننتد قه خمننا،ب
 . 2007سننازهننا پاس ن هننای اخراننااو هس ن ند رننص
اوااد قا ا خرااا آگاه راده ه ینص قهنایو ه ونااق ینا
قو اقهای ا نایو سحاین منورننندب امنا اگنا این
سازها یاد شده ه ینص طنتق منداه ،دق طنت منان
اسرنننا ییاو ننند موستاخننند اونننااد ه ینننص خینننت
خت تاخننان قا یننص سننتی پایدنناخو ه خنناقاض و سننت
دهند ه منوستاخنند ینص عننتان منتاخعو یناای ستسنعص
ا دنناعوب علدننو ه هق شننو قو نناق رنننند قه خمننا،ب
 . 2007سننناز دق هق ش یننن اضسننناز سجاینننص
شده عادی اسن  .سناز ه سناز ا شکسن  4ین
منا ثای ا اسن از ینا اضنراا اسن رنص ینا ی
قهاخننو ه عدلکنناد هق شننکاقان قا سخایننب مننورننندب
دق هق شب ییدنن ا سنناز هق شننکاقان یننا اسنناز
دق ،آنها ا اهدی عدلکناد ینا ینا ی ه آخچنص رنص
سیننتق مننورنننند دی نناان دق مننتقد عدلکنناد آنهننا

1. Pears
2. Thomas

3. Nelson
4. Fear of failure
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وکننا مورنننندب اسنن ب هدچنننی رننته 2010
اع قاد داقد هق شنکاقانب دق منتقد خاامیند رنادن پندق
یننا مننادقب سننیا ه یننا مایننو خننتد ه ینناآهقده خکننادن
اخ رنناقاا آخمننا خ نناان هسنن ند رننیادیب . 3013
اماه ه گس اش ین مند چنند یعندی ماننو ینا
خراینص شنناخ و-اخ ی شنو-اقساناطوب مدنکالا
مرمنتمو ه قهششناسنو مناساا ینا سناز ا
شکسن قا رناه داده اسن  .ینص خرنا منوقسند
سنناز ا شکس ن شننام ا ن ای شننناخ وب عنناطرو
ه اخ ی شننو اس ن  .ن ا شننناخ و شننام یاهقهننا دق
مننتقد متونن خدنندنب اق یننایو دق مننتقد عتااننب
آ اقدهنننده خاشننو ا خاسننیدن یننص هنندف ب ه اق یننایو
یننا قته یننا اسنناز شکسنن اض دننا و اسنن  .نن ا
عاطرو شنام اضساسناا منرنو ینص عننتان م نا ض
اضننراا اسنن رننص اونن ای مویاینند .ه نن ا
اخ ی شننو یننص ماهین اخاکی ایننو سنناز ا شکسن
ینناای لننتگیای یننا رنناه عتااننب منرننو اشنناقه
داقد امیایننننننانب  . 2013شننننننجاعو  2007دق
پوههدننو یننا عنننتان سترننی رننراا اخ ی شننو
یا یکنان خخاة وتسانا ایناان ینص این خ یجنص قسنید
رص یا یکننان خخانص اخ ین ش دسن یایو ینص متوقین
ه ا نننا ا شکسنن یننابیو داشنن ند .هدچنننی
هاوا هننا دق مقایسننص یننا سننایا یا یکنننان اخ ی ن ش
قاایننن ییدننن ای داشننن ند شنننجاعوب  . 2007دق
پوههدننو امیایننان  2013دس ن یاون رننص خننان
ه هدچنننی هق شننکاقان قش ن صهای گاههننو خسننا
ینص مننادان ه هق شننکاقان قشن صهای اخرنناادی سنناز
ا شکسننن ییدننن ای داقخننند امیاینننانب . 2013
محس ن پتق  2002دق پننوهه خننتد قهش ن رنناد
رص اخ راق شکس ب م غیا شنناخ و اسن رنص سناب
ینص ه نتد آمندن اضنراا دق هق شنکاقان نتان

موشتد رص ای خنتی سناز مدکن اسن خاشنو ا
خداشن سجایننص دق متاعی هننای هق شننو یاشنند
1
محسننن پتقب  . 2002سننناگاقب ینننتش ه تهیننن
 2010پوههدننو یننا عنننتان متوقینن ه سنناز ا
شکسن ه هارن هنای سنا گاقی یا یکننان وتسانا
اخجا ،دادخدب یاو نصهای این پنوهه خدنان داد رنص
سنناز ا سجایننص شننامندگو ه خجا نن خاشننو ا
شکس رص دق سنری م تسنا ینتد ینابسای سناز
دق یننی آخننان یننتد .ای ن سنناز یننابسای سنناز دق
میان یا یکنان میناضاص شنتخده ینتد سناگاق ب ینتش
ه تی ب . 2010
دق محیاهننای ضاوننصای ماخننند ی هننای وتساننا
اوااد ا حاظ وی یکو چنان ینا اسن عداد هسن ند رنص
ستاخننایو یننا ی رننادن دق شنناایا سننخ ه سحنن
ودنناق موستاخنند یننصعنتان ینن عامنن م ا ننو دق
متوقی ن وننادی ه سیدننو یحسننا آینندب یننص عانناقا
دی ننا سننتان رن ننا اضننراا ه ایجنناد آقامنن
وکننای مدک ن اس ن یننص رننتقا سننای ب انندقا ه
خرننتذ وت ا عننادهای یننص هق شننکاق یخدننیده رننص ا
حنناظ وی یکننو یننا ضای ن مقایلننص خداینند اهننتهبب
 . 2001هینانناو ه گت نند  2010ا آخجننا رننص هننی
مدخیننة قهانشناسننو دی ننا ینن علنن خنناستاخو
عدلکننناد خداشننن ص هق شنننکاقان موپنداقخننند رنننص
اضننراا یاعننک خنناا شنندن عدلکنناد ه خ ننایا آن
یاعننک رنناه عدلکنناد موشننتد آن هق شننکاقاخو
رننص سننرتال یننابیو ا اضننراا قا سجایننص رادهاخنند
مدک ن اس ن ییدنناق شننتخدب سننن عضننالخو داشن ص
یاشنننندب قو اقهنننای پاخاشننن ااخص خدنننان دهنننندب
مدکالا ختا داش ص یاشندب اع دناد ینص خرند رنا
داشنن ص یاشننند ه اونن هق شننو داشنن ص یاشننند و
هنناقدیب  . 2005هدچنننی ب سنناز ا شکس ن ب
1. Sagar , Bush & Jowett
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موستاخند مناخ ا شنکتوایو اسن عدادهای ونادی
شنتد ه متوقین وناد قا سحن سنأثیا انااق دهند
عاد وب . 2006
هدنة هق شنکاقان دق طنت خندگو خنتد دق
شاایرو اااق مو گیاخند رنص یناای ادامنة قاه یایند
اخ خا های رنامالً آگاهاخنصای داشن ص یاشنندب این
رناق خنص سنمنا موستاخند منان خنتیو یناای ایجناد
اخ ی ه یاشدب یلکص یص هق شکاق ردن منو رنند سنا
متاخ مت تد ینا سنا قاهن قا سدنخی دهند ه
آخمنا قا ا مینان یناداقد .این متاخن اضنراا
قاای وب ساز ا شکسن ه عند ،اطدیننان خسنا
ینص شایسن و هق شنکاق یناای متوقین مویاشند.
ینایاای وتساا یس ان نتان ه رنا سجاینص ینا داشن
داخن دق مننتقد سنری اضننراا قانای و ه سنناز ا
شکسنن ه سننری ودنناقهای هاقده دق پسنن های
مخ لنن وتساننا موستاخننند یننص گنن ین پسنن و
یپادا خنند رننص رد ننای سحدینند ا حنناظ قهاخننو ه
سنننداخو قا یاایدنننان داشننن ص یاشننند .مرا عنننص
اضراا قانای و ه سناز ا شکسن دق وتسانا ینص
د ی سأثیا مسن قیا ه سمدیند رنننده آن ینا عدلکناد
ه متوقی ن هق شننوب ا اهدینن مضنناع یاخننتقداق
اسنن  .ینننایاای مدننکالا اضننراا ه سنناز دق
یا یکنان ینص د ین اض دنا رندماا قهاخنو ه یندخو
یاینند هننا چننص سننایع ا یاطنناف شننتد .یننا ست ننص یننص
اینکننص اضننراا قاننای و ه سنناز ا شکسنن دق
رنننحنصهای مسنننایقاا ینننی ا دللنننو ه ردنننتقی
وتساننا یاقهننا مت ننب عنند ،اسنن راده مرلننت ا
ستاخایوهننای قهاخننو ه ینندخو دق هق شننکاقان شننده ه
ماخ قسنیدن ینص پیناه ی ه سجاینص خدناع ا هق ش
گادینندهب یننا این منرننتق پننوهه ضاضننا یننا هنندف
مقایسننص اضننراا قاننای و ه سنناز ا شکسنن دق
پس های مخ ل وتساا آغا شد.

5

روششناسی پژوهش
یا ست ص ینص ماهین پنوهه ه هندفهای آن قهش
پننوهه ضاضننا سترننیرو علننو-مقایسننصای یننتده ه
ییننتقا میننداخو اخجننا ،موشننتد .دق ای ن پننوهه
قایرنة یننی م غیاهنای اضننراا قانای و ه سنناز ا
اق یننایو شکسنن عدلکنناد دق پسنن های مخ لنن
متقد مقایسص اااق مو گیاد.
ابزار و شیوة گردآوری دادهها
یننناای دننن آهقی اطالعننناا ا ای اقهنننای ینننا
اس راده شدهض
1
ا پاسن خامة اضنراا ضنا و قانای و مناقسن ض
مقیناز منناقسن دق سننا  1990ستسننا منناسن ب هیلننو
ه ینناقستن سنناخ ص شننده اس ن منناقسن ه هدکنناقانب
 . 1990ایننن پاسننن خامص رنننص ینننص پاسننن خامة
ایلیننتی  2متسننت ،اسن داقای  27پاسن اسن ه
م دنننک ا  3ینننا مقیننناز اضنننراا یننندخوب
اضراا شنناخ و ه اع دناد ینص خرند اسن رنص ینا
مقینناز چمنناق دق ننصای یکننا ارننالب ساضنندهدیب
یننصطتق م تسنناب یسننیاق ینناد پاس ن داده موشننتد.
سنننننننننتابا 1ب 4ب 7ب 10ب 13ب 16ب 19ب  22ه 25
مایتع ینص اضنراا شنناخ و مویاشند .سنتابا 2ب
5ب 8ب 11ب 14ب 17ب 20ب  23ه  26ماینننننتع یننننننص
اضننراا ینندخو مویاشنند .سننتابا 3ب 6ب 9ب 12ب
15ب 18ب 21ب  24ه  27مایننتع یننص اع دنناد یننص خرنند
مویاشند .خحته ام ینا دهو ینص این گتخنص اسن رنص
یاای گ یننص "ارنال" ین ام ینا ب "ساضندهدی" ده
ام یننا ب "یننصطتق م تسننا" سننص ام یننا ه "یسننیاق
یاد"  4ام یا سعلن موگیناد ینص اسن ناا سنتا 14
رص یناعکد مویاشند ..یننایاای مقیازهنا ا دامننص
1. Competitive State Anxiety Inventory (CSAI)-2
2. Illinois
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 9-36ام ینننا ی یاخنننتقداق اسننن  .دق پاسننن خامص
اضننراا ضننا و قاننای و یننا مقینناز اضننراا
ینندخو یننا ضننایب آ رننا راهخاننا 0.85ب اضننراا
شننناخ و یننا ضننایب آ رننا راهخاننا  0.75ه یننا
مقینناز اع دنناد یننص خرنند یننا ضننایب آ رننا راهخاننا
 0.83خدننان دهنننده اع انناق یننا پایننایو یسننیاق یننابی
ای پاس خامص اس .
پاسننن خامة سننناز ا اق ینننایو شکسننن دق
عدلکنناد1ض پاسنن خامة اق یننایو شکسنن دق
عدلکننادب ستسننا رنناخاهی ه هدکنناقانب 2001
یااسنناز خرایننة شننناخ و-اخ ی شننو-اقسانناطو
ب اقهز رنص دق سنا  1991طااضنو شنده رنص دق
مجدنتی دی نا قهشهنای چنند یعندی سننج
سنناز ا شکسن هدنناهن و داقد رنناخاهی ه
هدکناقانب  . 2001سحلین عناملو ار دناوو خدنان
داد رنص این پاسن خامة  25سنؤا وب پننا یعندی
ماساا ینا سناز ا شکسن قا اخندا ه موگیناد رنص
عااقا اسن ا ض سجاینة شنا ،ه خجا ن سنتابا
10ب 15ب 18ب 20ب 22ب 24ب  25ماینننتع ینننص ایننن
خنناده مقینناز هسنن ند ب رنناه عنن ا خرنند
سنننتابا 1ب 4ب 7ب  16ماینننتع ینننص ایننن خننناده
مقیاز هس ند ب داشن آینندهای خنامعلت ،سنتابا
2ب 5ب 8ب  12ماینتع ینص این خناده مقیناز هسن ند
رص ستا  12ی سنتا معکنتز اسن ب ا دسن
دادن عالاننة اوننااد ممننا سننتابا 11ب 13ب 17ب
21ب  23مایننتع یننص ای ن خنناده مقینناز هس ن ند ب
خاقاضن شندن اونااد ممنا سنتابا 3ب 6ب 9ب 14ب
 19مایتع ینص این خناده مقیناز هسن ند  .دق این
پاس ن خامص یننص گ ینننص "رننامالً مننتاوقا"  2ام یننا ب
"سقایاننناً منننتاوقا"  1ام ینننا ب "دق  %50منننتاقد
مننتاوقا" رننرا ام یننا ب "سقایا ناً مخننا را"  1ام یننا ب
1. The Performance Failure Appraisal Inventory
)(PFAI

"رننامالً مخننا را"  2ام یننا سعلنن مننو گینناد .دق
پنوهه عاند و ه هدکناقانب  2013ب قهاینو ه
پاینایو پاسدننامة اق ینایو سناز ا شکسن دق
امعة ایناان یاقسنو شند .یاو نصها خدنان داد رنص
دادهها پنا عام سناز ا سجاینة شنا ،ه خجا ن ب
ساز ا راه عن ا خرند آ رنا راهخانا  0.68ب
سناز ا داشن آینندهای خنامعلت ،آ رنا راهخاننا
 0.52ب سناز ا دسن دادن عالانة اونااد ممنا ه
سناز ا خاقاضن شندن اونااد ممنا آ رنا راهخانا
 0.81قا یناا ش رناد .سحلین هداسن وها خین
خدان داد رنص سدنا ،این عتامن هداسن و ااین
اات و ینا سناز ا شکسن داشن ند .مقنداق ضنایب
آ رای راهخاا یناای یاقسنو پاینایو سنؤابا هنا
خاده مقیاز یی ا  0.50ینتد رنص خدنان دهنندة
هدسناخو دقهخنو ااین اانت سنؤابا هنا خناده
مقیاز یتد عاد وب . 2013
روش اجرای پژوهش
امعة آماقی رلینص یا یکننان ضاضنا دق ین دسن ص
 2وتسانننا مویاشنننند رنننص ا مینننان ضننندهد 1000
یننا یک ب  55یننا یک  10دقها هیننانب  15مننداو ب
 15هاوا ب  15ممنا ا اخ خنا شندخد .چمناق سنیا
ا یننی  38سننیا ضاضننا دق ینن  2یننص رننتقا
سیادوو اخ خنا شندخد .ینا ماا عنص ینص یاشن اههای
هق شو اخ خا شنده رنص داقای سنیا وتسانا یتدخند
ه دقیاو ن مجننت ینناای ست ی ن پاس ن خامصها یننی
یا یکنننانب دق قه هننای مقنناق اانن ا یننا یب یننا
ماا عنص ینص ساپاسن ه سنامایو سیاهنای وتساننا و
رننص دق سننا  94-93دق ینن  2آ ادگننان وتساننا
ضضنننتق داقخننند ه رسنننب ا نننا ه دقرننندد ست یننن
پاسن خامصها یننی وتساا یسن ها یاآمنندیا .یننص این
گتخننص رننص پاس ن خامصها اا ن ا یننا ی یننص رننتقا
سیننادوو یننی یا یکنننان پس ن های مخ ل ن ست ی ن
شد ه پد ا ستضنیحاسو ا آخمنا ختاسن ص شند سنا ینا
دانن ه رننداا یننص پاسنن خامصها پاسنن دهننند.
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ب  ،یننص ذرننا اس ن رننص یا یکنننان ضننداا  3سننا
سایقص ضضتق دق ی های آ ادگان قا داقخد.

یافتهها
یا ست ص یص یاو صهای ستریرو پس مداو یا میاخ ی
 28.2یید ای س ه پس هاوا یا میاخ ی
 26.66رد ای مقداق س قا یص ختد اخ یا
دادهاخدب هدچنی ب دقها هیاخان داقای میاخ ی سنو
 27.20ه مما دان داقای میاخ ی سنو 27.06
مویاشند .یید ای سایقة یا ی یا میاخ ی  8.53ه
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اخحااف معیاق  4.27یاای پس هاوا ه رد ای
می ان یا میاخ ی  8/2ه اخحااف معیاق  3/76یاای
پس مما ا مویاشد.
دق ده ی میاخ ی ه اخحااف معیاق م غیاهای
اضراا شناخ وب اضراا یدخوب اع داد یص خرد ه
هدچنی ساز ا سجایص شا ،ه خجا ب ساز ا
راه ع ا خردب ساز ا داش آیندهای خامعلت،ب
ساز ا ب ا دس دادن عالاص اوااد مما ه ساز ا
خاقاض و اوااد مما دق چماق پس اقا ص شده اس .

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
دروازهبان
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

مدافع
میانگین

هافبک

انحراف
معیار

میانگین

مهاجم

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

اضراا شناخ و

25/4

4/3

16/9

4/04

13/06

2/5

17/9

3/5

اضراا یدخو

21/4

4/08

16/06

5/1

10/8

1/2

15/4

3/7

اع داد یص خرد

19/4

4/6

28/5

5/8

31/3

3/3

25/8

4/5

ساز ا سجایص شا ،ه خجا

0/8

4/44

0/93

4/8

-2/2

6/25

-2/46

4/27

ساز ا راه

ع ا خرد

4/7

3/33

-1/26

3/39

1/53

3/85

-0/66

3/13

ساز ا داش

آیندهای خامعلت،

-1/2

3/25

-0/66

3/59

-3

3/96

-1

3/58

-1/7

4/73

-0/86

3/39

-3/66

3/61

-2/4

4/5

5

2/44

6/26

2/52

3/53

4/35

3/06

3/29

ساز ا ب ا دس دادن عالاص اوااد مما
ساز ا خاقاض و اوااد مما

یص منرتق مقایسة میاخ ی خدااا گاههها دق ایعاد
اضراا قاای و ا سحلی هاقیاخد چند م غیای
اس راده شد .ینایاای ب یاای یاقسو مراهضص یکساخو
ماساید هاقیاخد-رتهاقیاخد ایعاد اضراا قاای و ا
آ متن ا.،یارد اس راده شده رص خ ایا آن خدان
مودهد رص آ متن ا.،یارد دق سری معناداق خاتده
 0/054ب ینایاای ب پی واض هد نو ماساید
هاقیاخد-رتاقیاخد قعای شده اس  .هدچنی ب
هدساخو هاقیاخدها یا اس راده ا آ متن تن متقد

اق یایو اااق گاو رص خ ایا ضار ا ا اای ای
آ متن خدان مودهد رص مقادیا سری معناداقی آ متن
تن ا مقداق  0/05واض هد تخو هاقیاخد هدة
م غیاهای مارتق یج اضراا یدخو رص آن ها
ید ی اتا آ متنهای پاقام ای اای اغداض اس
پایاو ص موشتد .یا ست ص یص آ متن بماادا هیکل
 0/321ب  7/907 Fه سری معناداقی  0/000ای
خ یجص ضار شد رص دق سدامو پس ها دق مؤ رصهای
اضراا قاای و سراها معناداقی ضار شد .یا اساز
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 23/69اضراا یدخو یا اف  15/6ه اع داد یص
خرد یا اف  13/89ب معناداقی دق سری  0/001ه تد
داقد.

ده ده مدخ موشتد رص دق سدامو پس ها یی
ایعاد اضراا قاای و شام ض اضراا شناخ و یا F

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه بین گروهی ابعاد اضطراب رقابتی پستهای مختلف
متغیر

مجموع مجذور

اضراا شناخ و
اضراا یدخو
اع داد یص خرد

924/54
684/061
913/345

درجه ازادی

3
3
3

جذر میانگین

308/182
228/020
304/448

خ نایا آ مننتن سنترو دق ننده سنص خدننان مودهنند
پسن دقها هیننان دق سدننامو ایعنناد اضننراا قاننای و

F

سطح معناداری

جزء اتا مجذورات

23/699
15/600
13/898

0/000
0/000
0/000

0/582
0/479
0/450

یننا سننایا پسنن ها اخنن الف معننناداقی دق سننری
 0/001داقد.

جدول .3آزمون توکی اضطراب رقابتی در پستهای مختلف
متغیر وابسته

گروه()I

گروه()J

دقها هیان
اضراا شناخ و
مداو
هاوا
دقها هیان
اضراا یدخو
مداو
هاوا
اع دادیصخرد

دقها هیان
هاوا

مداو
هاوا
مما ا
هاوا
مما ا
مداو
هاوا
مما ا
هاوا
مما ا
مداو
هاوا
مما ا
مما ا

اختالف میانگین

سطح معناداری

*8/46
*12/33
*7/46
*3/86
*-4/87
*5/33
*10/60
*5/93
*5/26
*-4/66
*-9/13
*-11/93
*-6/46
*5/46

0/000
0/000
0/000
0/025
0/003
0/007
0/000
0/002
0/002
0/008
0/000
0/000
0/007
0/012
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یص منرتق مقایسة میاخ ی خدااا گاههها دق ایعاد
ساز ا شکس ا سحلی هاقیاخد چند م غیای
اس راده شد .ینایاای ب یاای یاقسو مراهضص یکساخو
ماساید هاقیاخد-رتهاقیاخد ایعاد ساز ا شکس ا
آ متن ا.،یارد اس راده شده رص خ ایا آن خدان
مودهد رص آ متن ا.،یارد دق سری معناداق خاتده
 0/181ب ینایاای ب پی واض هد نو ماساید
هاقیاخد-رتاقیاخد قعای شده اس  .هدچنی ب
هدساخو هاقیاخدها یا اس راده ا آ متن تن متقد
اق یایو اااق گاو رص خ ایا ضار ا ا اای ای
آ متن خدان مودهد رص مقادیا سری معناداقی آ متن

9

تن ا مقداق  0/05واض هد تخو هاقیاخد هدة
م غیاهای مارتق یج خاقاض و اوااد مما رص آن ها
ید ی اتا آ متنهای پاقام ای اایالغداض اس
پایاو ص موشتد .یا ست ص یص آ متن بماادا هیکل
 0/495ب  2/521 Fه سری معناداقی  0/003ای
خ یجص ضار شد رص دق سدامو پس ها ضداا دق
یکو ا مؤ رصهای ساز ا شکس سراها معناداقی
ضار شد .یا اساز ده شداقه چماق مدخ
موشتد رص دق یی پس های مخ ل دق ایعاد ساز ا
راه ع ا خرد یا  7/190 Fه معناداقی 0/001
سراها معناداقی ه تد داقد.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه بین گروهی ابعاد ترس از شکست پستهای مختلف
متغیر

سطح

جزء اتا

معناداری

مجذورات
97

مجموع مجذور

درجه ازادی

جذر میانگین

F

141/442

3

47/147

1/826

154

ع اخرد

356/336

3

85/445

7/190

1

297

آینده خامعلت،
ا دس دادن عالاص اوااد
مما

48/812

3

16/271

1/226

310

67

62/33

3

2/678

1/269

295

69

93/782

3

31/261

2/799

49

141

سجایص شا،
راه

خاقاض و اوااد مما

خ ایا آ متن سترو دق ده شداقه پنا خدان مودهد
رص دقها هیاخان دق وار تق ساز ا راه ع ا خرد

یا مداوعی ه مما دی اخ الف معناداقی دق سری
 0/001ه تد داقد.
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جدول  .5آزمون توکی ترس از شکست در پستهای مختلف
گروه()I

متغیر وابسته

راه

ع اخرد

گروه()J

دقها ه یان

اختالف میانگین

سطح معناداری

*5/96
*5/36

0/001
0/002

مداو
مما ا

 0/001ه تد داقد .هدچننی ب ینا رناه اع دناد ینص
خردب سناز ا شکسن اون ای مویایند ه اون ای
اضنننراا شنننناخ و ه یننندخوب اوننن ای سننناز ا
شکسننن قا ینننصهدااه داقد .هدچننننی ب سننناز ا
داش ن آیننندة خننامعلت ،یننا سنناز ا ب ا دس ن دادن
عالاص اوااد ممنا ه خناقاض و اونااد ممنا هداسن و
م ا ه معناداقی داقد.

یاای سدنخی هداسن و ینی م غیاهنا ا آ منتن
ضننایب هداسنن و پیاسننتن اسنن راده شنند .خ ننایا
ننده  6خدننان مودهنند رننص یننی اضنننراا
شننناخ و یننا اضننراا ینندخو هداسنن و م انن
 0/79ه معننناداق ه ینننی اع دننناد ینننص خرننند ینننا
اضنننراا شنننناخ و  -0/71ه اضنننراا یننندخو
 -0/80هداسننن و منرنننو معنننناداق دق سنننری

جدول  .6ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییرها
1

2

3

4

5

6

7

8

اضراا شناخ و

هداس و

1

-

-

-

-

-

-

-

متغیر
اضراا یدخو

هداس و

**0/79

1

-

اع داد یصخرد

هداس و

**-0/71

**-0/80

1

-

سجایصشا،هخجا

هداس و

-

-

*-0/28

1

-

هداس و

*0/33

**0/34

**-0/40

*0/29

1

-

آینده خامعلت،

هداس و

*0/31

**0/42

**-0/46

**0/52

راه

ع اخرد

-

-

-

-

-

*0/27

1

-

-

ا دس دادن عالاص
اوااد مما

هداس و

-

**0/39

**-0/43

**0/60

-

**0/54

1

-

خاقاض و اوااد مما

هداس و

-

-

-

**0/58

-

*0/34

**0/45

1

بحث و نتيجهگيري
پنوهه ضاضنا ینا هندف مقایسنص قایرنص اضنراا
قاننای و ه سنناز ا شکسنن دق اق یننایو عدلکنناد
اخجننا ،گاو ننص اس ن  .یننا ست ننص یننص خ ننایا پننوهه
موسننتان گرنن یا یکنننان وتساننا دق پسنن های
مخ لننن دق ایعننناد اضنننراا قانننای و ه سننناز ا
شکس یا ها اخ الف معناداقی داقخد.

خ ننایا یننص دسنن آمننده خدننان مودهنند رننص یننی
یا یکننننان پسننن های مخ لننن وتسانننا دق ایعننناد
اضراا قاای و اخ الف معناداقی ه تد داقد.
یننص عانناقسو دی نناب مینن ان اضننراا شننناخ و دق
پسنن دقها هیننان یننا سدننامو پسنن ها اخنن الف
معنناداقی داقدب هدچننی خ نایا خدنان مودهند رننص
اضراا یندخو ه اع دناد ینص خرند دقها ه یاخنان ینا
سننایا پس ن ها اخن الف معننناداقی داقد .یننص عانناقسو
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دی ا خ ایا ضارو ا این اسن رنص اضنراا یندخو
دقها هیاخننان خسننا یننص سننایا پسنن ها ییدنن ا ه
اع دنناد یننص خرنند آخمننا رد ننا اس ن  .این خ ننایا یننا
یاو ننصهای قشننیدی  " 2013یاقسننو اثایخدننو
قهش آقا ،سنننا ی پنننی قهخنننده عضنننالخو ینننا
اضننراا قاننای و هق شننکاقان مرا عننة مننتقدی
وتساا یسنننن ها " هدخننننتان اسنننن قشننننیدیب
 . 2013آخمننا یننص اینن خ ننایا دسنن یاو ننند رننص
دقها هیاخان خسا یص منداوعان ه هاوا هنا ینص طنتق
معناداقی اضنراا شنناخ و ییدن ای داقخندب امنا دق
مقایسص یا یا یکنان خنا ضدلنصب این سرناها معنناداق
خانننتد .هنننی  1980ه رننناان  1993دق قایرنننص
یننی اضننراا قاننای و ه عدلکنناد هق شننو یننی
اضننراا قاننای و ه عدلکنناد هق شننو اقسانناع منرننو
معننناداقی یصدس ن آهقدخنند .هنناخ تن  2004خدننان
دادخنند رننص شنندا اضننراا شننناخ و ه اضننراا
سنندو هق شننکاقان یننا خ دی ن شنندن یننص مسننایقص
او ن ای ه اع دنناد یننص خرنند آخمننا رنناه مویاینند
هنناخ تنب  . 2004هننا چننند رننص منننای ه ماخننا دق
قایرننص یننا اقسانناع اضننراا قاننای و دق پسنن های
مخ لننن وتسانننا رنننا مویاشننندب امنننا موسنننتان
خ یجصگیای راد رنص ا ناای سکنی هنای آقامن ه
رن ا اضنراا ه سکنی هنای اون ای اع دناد ینص
خرنند ینناای پسنن دقها هیننان ه ممننا ا ه ض ننو
سننایا پس ن ها موستاخنند اا ن ا یننا ی یننص می ن ان
یادی مت نب رناه اضنراا ه اون ای اع دناد
یننص خرنند سننن ایاخان شننتد .خ ننایا یاو ننصهای
پی نت ی 2008 1متیند این مرلنب اسن رنص
اسن از قانای و قا یایند عامن ارنلو رناه
عدلکاد هق شکاقان خخاص داخسن  .اه مع قند اسن
رص هق شنکاقان خخانص ینا رن نا اضنراا قانای و

ا طای ممنا سمنای قهاخنو )ماخنندض سیتیاسنا یب
رن ا اضساساا(ب ا اخ ین ش ه اع دناد ینص خرند
مرلنتیو یاختقداقخند امنا هق شنکاقان آمناستق ینا
اون ای اضنراا دق مسنایقصهاب دچناق رناه
چدنند یا عدلکنناد موشننتخد پی ننت یب . 2004
پینناز 2007 2ه ستمنناز 1996 3دق پوههدننو
رنص ینا قهی یا یکننان وتسانا اخجنا ،دادخندب
گن اقش رادخند رنص سنری وعا ین )ضاونصای ینا
آماستق(ب ختی قشن ص هق شنو)سیدنو ینا اخرناادی( ه
هدچنی سنایقص وعا ین ا ممد نای عتامن سنأثیا
گااق ینا اضنراا پنی ا مسنایقص اسن پینازب
 2007ستمننازب . 1996عتامنن م عننددی موستاخنند
دق وتساننا مت ننب ینناه اس ن از ه اضننراا اا ن
قاای شتخدب اما یکنو ا ممد نای دبین موستاخند
خرتع ینا ی ه هظنای یا یکننان ینا اسناز پسن
یا یدننان یاشنندب یعنننو دقها ه یاخننان شنناید یننص د ی ن
سیندیداا ممننا ه سننأثیا گااقشننان ه خ دین یننتدن
ینننص خنننا دقها ه خسنننا ینننص سنننایا یا یکننننان ا
اضراا قاای و یید ای یاختقداقخد.
یی یا یکننان پسن های مخ لن دق ایعناد سناز ا
شکسن سرنناها ه ننتد داقد یننص عانناقا رننحیی سننا
دق یعنند سنناز ا رنناه ع ن ا خرنند یننی خدننااا
دقها ه یاخننان یننا مننداوعی ه ممننا دی اخنن الف
معناداقی ه تد داقدب امنا این اخن الف ینا یا یکننان
پس هاوا معنناداق خسنی  .یاست نص ینص یاو نصهای
ضار ماننو ینا اینکنص مین ان خدنااا دقها ه یاخنان
یننا سننایا پسنن ها دق وننار تق اضننراا قاننای و ه
اع داد یص خرد اخ الف معنناداقی داقخند ه ینا ست نص
یننص مینناخ ی پننایی خدننااا اع دنناد یننص خرنند
دقها هیاخان ه قایرص منرنو معنناداق اع دناد ینص خرند
ه سناز ا رناه عن ا خرند دق مینان یا یکنننانب

1. Pigozzi

2. Pears
3. Thomas
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موسننتان خ یجننصگیای رنناد رننص خدننااا سنناز ا
رنناه عن ا خرنند دقها هیاخننان یننا سننایا پسن ها
اخن الف معننناداقی داشن ص یاشنند ه هدچنننی یعنند ا
دقها هیاخننانب هاوا هننا مینناخ ی سنناز ا رنناه
ع ا خرد یابسای داقخند یننایاای این اخن الف ینا
ست ص یص اع داد ینص خرند ینابی هاوا هنا معنناداق
خیس ن  .ای ن یاو ننصها یننا یاو ننص هننای محس ن پتقب
 2002رص دق یاقسو ختد قهشن رناد رنص اخ رناق
شکس ب م غیا شناخ و اسن رنص سناب ینص ه نتد
آمدن اضراا دق هق شنکاقان نتان موشنتد رنص
این خنتی سناز مدکن اسن خاشنو ا خداشن
سجایص دق متاعی هنای هق شنو یاشند هدسنت اسن
محسننننننن پتقب  . 2002شنننننننجاعو  2007دق
پوههدننو یننا عنننتان سترننی رننراا اخ ی شننو
یا یکنان خخاة وتسانا ایناان ینص این خ یجنص قسنید
رص یا یکننان خخانص اخ ین ش دسن یایو ینص متوقین
ه ا نننا ا شکسنن یننابیو داشنن ندب هدچنننی
هاوا هننا دق مقایسننص یننا سننایا یا یکنننان اخ ی ن ش
قااینن ییدنن ای داشنن ند شننجاعوب  . 2007یننا
ست ص یص یاو نصهای این پنوهه ب دق ینی یا یکننان
دق سدننامو پس ن ها ییدن ای سننازب ی اسیننب سنناز
ا خاقاض و اوااد مماب سناز ا رناه عن ا خرند
ه سجایننص شننا ،ه خجا ن مویاشنند .ای ن خ ننایا یننا
یاو ننصهای رنناخاهی ه هنسننچ  2001هدسننت یننتد
رنننناخاهی ه هنسننننچ ب  . 2001دق پوهه هننننا
مایننتع یننص هق شب سنناز ا شکسنن یننا اق یننایو
ا داعو منرو ینصعننتان شنای سنای مننای خ ااخنو
ه اس از خاهنجاقب مینان هق شنکاقان گن اقش شنده
اس ن ب ینند ی اینکننص ینناای یسننیاقی ا هق شننکاقان
متوقی ن هق شننو ی ن منا ن ی ن قو ا سدننخی ه
ختداع انناقی اسنن  .پننوهه یننا قهی هق شننکاقان
تان خدنان داده رنص هناده خ ااخنو دقیناقه واآینند
ماخنننند خنننت ینننا ی خکنننادن ه خ نننایا ماخنننند
شکسنن ب اخ قنناد ها نندی یننا ماییننان یننا سنناز ا
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شکسننن مننناساا ینننتده اسننن  .یننناای م نننا
خ ااخوهننای هق شننکاقان ننتان ضاوننصای یننص سنناز
ا شکسن ب سنناز ا اق یننایو منرننوب اضسنناز یننو-
ررنننای و ه  ...ماینننتع اسننن  .مرا عننناا اسننن ن ا
رادهاخند رنص سناز ا شکسن ه اق ینایو ا دناعو
منرننو منننای غا ننب خ ااخننو دق میننان هق شننکاقان
ننتان اس ن رنناخاهی ه هدکنناقانب  . 2001به ننوب
سنناگاق ه اسنن تیا  2009دق مرا عننصای یننا عنننتان
سأثیا سناز ا شکسن دق هق شنکاقان طناا اه ه
هارن هننای سا گاقیدننان یننص اینن مسننئلص خدننان
دادخنند رننص سنناز ا شکس ن یننا عدلکنناد هق شننو
هق شننکاقانب قو اقهننای یننی وننادیب سکلی هننا ه
قونناه سننالم و آخمننا مننؤثا یننتده اسنن به ننو ه
هدکاقانب . 2009
ینننی ایعننناد اضنننراا قانننای و ه ایعننناد سننناز ا
شکسنن هداسنن و معننناداقی ه ننتد داقد .خ ننایا
خدننان مودهنند رننص یننی اضننراا شننناخ و یننا
اضنراا یندخو هداسن و م ان ه معنناداق ه ننتد.
داقدب ینننص عاننناقا دی نننا ینننا اوننن ای اضنننراا
شننناخ وب اضننراا ینندخو خینن دق یننی یا یکنننان
او ای مویایند ه هدچننی ب ینی اع دناد ینص خرند
یا اضنراا شنناخ و ه اضنراا یندخو هداسن و
منرنو معنناداق ه ننتد داقد .این خ ننایا ینا یاو ننصهای
ارنننرماخو ه اننن سنننرلت  2011ب مقاخسنننو ه
هدکننناقان  2011ب قشنننیدی ه هدکننناقان  2013ب
مننناخو ه مننناادی  2011ب هننناخ تن ه هدکننناقان
 2004ب خلسنننتن ه هدکننناقان  2007ب ستمننناز
 1996ب منناقسن ب هیلننو ه یتقسننتن  1990ب پینناز
 2007ب هدسنننت ینننتد ارنننرماخو ه اننن سنننرلتب
 2011مقاخسنننو ه هدکننناقان  2011قشنننیدی ه
هدکنناقانب  2013منناخو ه منناادیب  2011هنناخ تن
ه هدکننناقانب  2004خلسنننتن ه هدکننناقانب 2007
ستمننازب  1996منناقسن ب هیلننو ه یتقسننتنب 1990
پیننازب  . 2007دق سدننامو پوهه هننا اضننراا
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قانننای وب هداسننن و منرنننو ه معنننناداق اضنننراا
شناخ و ه یدخو یا اع دناد ینص خرند مدنخ شنده
اس ن ه ای ن ااعننده دق یننی یا یکنننان وتساننا خی ن
ه ننتد داقد .هدچنننی خ ننایا خدننان مودهنند رننص یننا
راه اع داد ینص خرندب سناز ا شکسن اون ای
مویاینند ه اونن ای اضننراا شننناخ و ه ینندخوب
اونن ای سنناز ا شکسنن قا یننصهدااه داقد .اینن
خ ننایا یننا یاو ننصهای محس ن پتقب  2002رننص دق
یاقسو ختد قهش راد رص اخ رناق شکسن ب م غینا
شناخ و اس رص ساب ینص ه نتد آمندن اضنراا
دق هق شکاقان تان موشنتد رنص این خنتی سناز
مدکنن اسنن خاشننو ا خداشنن سجایننص دق
متاعی هنننای هق شنننو یاشننندب هدسنننت اسننن
محس پتقب  . 2002ینص عاناقسو دی نا خ نایا خدنان
دهنده سأثیا اضنراا قانای و ینا سناز ا رناه
عنن ا خرنند مویاشنند یعنننو اونن ای اضننراا
قاننای و اونن ای سنناز ا رنناه عنن ا خرنند ه
او ای اع دناد ینص خرند رناه سناز ا رناه
ع ا خرند قا دق پنو داقد .ینا ست نص ینص یاو نصهای
وت متضتی ممدو رص ینص چدنا منو خنتقد قایرنص
م ا ن ه معننناداق سنناز ا رنناه ع ن ا خرنند یننا
سنناز ا داشنن آینننده خننامعلت ،هسنناز ا داشنن
آینننده خننامعلت ،یننا سنناز ا ب ا دسن دادن عالاننص ه
خاقاض و اوااد ممنا مویاشند .ینص عاناقسوب یا یکننان
آینننده خننتد قا دق گنناهی عالاننص ه اطدینننان اوننااد
ممننا مایننوب هاسیدوهنناب ها نندی ه  ...موداخننند.
ینص عانناقا دی نا دادن اخ ین ه ا طناف اطااویننان ه
ماینننو ه هاسیدوهنننا مت نننب رننناه سننناز ا
راه ع ا خرد موشتد ه ای متضتی ختد
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یننص خننتد اع دنناد یننص خرنند یا یکنننان قا اونن ای
مودهنند .ینننایاای ب موسننتان خ یجننص گاونن رننص
مایننوب منندیا سننیاب هاسیدوهننا ه خنناختاده خقنن
اساسننو دق پیدنناو یا یکنننان داقخنند ه هننا چننند
دبین مخ لرننو ینناای اون ای اضننراا قاننای و ه
راه اع دناد ینص خرند دق وتسانا ه نتد داقد امنا
یکو ا دبی ممنا آن سناز هق شنکاق ا شکسن
مویاشد .دق یی یا یکننان رناه اع دناد ینص خرند
ه اون ای اضننراا قاننای و مت ننب اون ای سنناز
ا رنناه عنن ا خرنند ه اینن اونن ای مت ننب
اون ای سننایا ایعنناد سنناز ا شکسن شننده اسن .
هدچنننی خ ننایا خدننان مودهنند رننص یننا اونن ای
اضننراا قاننای و سنناز ا سجایننص شننا ،ه خجا ن
اونن ای مویاینند ه اینن متضننتی مت ننب اونن ای
سننناز ا ب ا دسننن دادن عالانننص اونننااد ممنننا ه
خاقاض و اوااد مما موشنتد .شناید یا یکننان وتسانا
یص هن ا ،شکس ین سجاینص شنا ،ه خجا ن ب آن
هننا یننص د ین خنناقاض و اونناادی رننص یاایدننان ممننا
هس ند داقخد ه هق شکاق ا این خناقاض و اونااد ممنا
شامساق هس ند .منحینا ینتدن خدتخنصها ینص نند
پسنننا ه یا یکننننان یننن دسننن ص ده ،ه هدچننننی
اسنن راده ا پاسنن خامص ا محنندهدی های پننوهه
مویاشنند .یننا اسنناز خ ننایا پننوهه سکنی هننای
رن نننا اضنننراا قانننای و ه رننناه سننناز ا
شکسنن ینناای دقها هیانهننا ا اهدینن مضنناعرو
یاخننتقداق اس ن ه خق ن سقننتی و ها نندی ه مایننو ه
سننایا اوننااد ممننا دق پیدنناو یا یکنننان ه رنناه
سنناز ه اضننراا اانن ا قااینن یسننیاق ضننا
اهدی مویاشد.
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Abstract
The aim of this study was to compare competitive anxiety and fear of failure in football
player with various posts. 55 football players were randomly selected from the Azadegan
second division league. To gather the data the Competitive state anxiety inventory
(CSAI)-2 and the performance failure appraisal inventory (PFAI) were used. Results
showed that there are significant differences in competitive anxiety among different
posts (goalkeepers have more cognitive and somatic anxiety and lower self-esteem).
There are significant differences in the fear of failure among the various posts. There is a
significant correlation between competitive anxiety and fear of failure, in other words,
reduce of cognitive and somatic anxiety decrease the fear of failure and vice versa, and
decrease of self-esteem tends to increase the fear of failure.
Keywords: Somatic / Cognitive Competitive Anxiety, Self-Confidence
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