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  25/04/92تاریخ پذیرش:                                                          25/07/91تاریخ دریافت: 

  چکیده

گیران نخبه و ماهر بود. به این منظور ي منابع استرس حاد کشتیمطالعه ،هدف اصلی این پژوهش

سال 6/23±9/4و  9/24±7/4ترتیب با به ،نفري نخبه و ماهر 105گیر (در دو گروه نفر کشتی 210از 

ي منابع نامهشد پرسشخواسته ،دندبوصورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردهسن) که به

                آمده از آزموندستهاي بهرا تکمیل کنند. یافته (SASWQ)استرس حاد کشتی 

          ،زاي اجراي مهارتهاي استرسمتغیره نشان داد که مقادیر عاملتحلیل واریانس چند

   آسیب و شرایط محیطی در میان  ،فشار زمانی ،انتظارات ،انجام اشتباه ،جو رقابتی ،ارزیابی

 )P(0.05≥ داري بیشتر استمعنا طوربه ،گیران نخبهگیران ماهر به نسبت کشتیکشتی

 artialȠ2=0.997)P=0.001,P=3.289,)8,209(F گیران ي این است که کشتیدهندهنتایج نشان

فشار روانی ناشی از  گیران نخبه بخش اعظم انرژي خود را براي مقابله باماهر نسبت به کشتی

ي گیران نخبه با گرفتن فاصلهدهند؛ در حالی که کشتیمنابع استرس حاد اختصاص می

  دهند.احتمال موفقیت ورزشی خود را افزایش می ،شناختی از منبع استرس حادروان

  

  .گیران نخبهکشتی ،گیران ماهرکشتی ،منابع استرس حاد ،شناسی ورزشروان واژگان کلیدي:
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 قدمهم

ها و امکانات کنونی وي هماهنگی هنگامی که فرد در محیط با شرایطی روبرو شود که با ظرفیت

). از 1گویند (شود که به این رویداد استرس میهایی میتعارض و کشمکش ،دچار عدم تعادل ،ندارد

ي هاهاي غیر اختصاصی که تحت تأثیر محركاسترس عبارت است از مجموعه واکنش 1نظر سیله

توان گفت که استرس رویداد یا می ،). بر اساس این تعریف1شود (گوناگون در ارگانیسم ایجاد می

تواند آثار می ،بسته به شدت و مدت آن ،جسمانی ارگانیسم -هاي روانی وضعیتی است که بر جنبه

و شدت ي دو نوع اصلی استرس از نظر مدت کنندهباري تحمیل کند. همچنین این تعریف جدازیان

رسد که در مسابقات شود. لذا به نظر میمی 3و استرس مزمن 2آن است که شامل استرس حاد

وجود آمدن چنین پردازند نیز امکان بهورزشی که ورزشکاران براي کسب موفقیت به رقابت می

ه هاي ورزشی با توجتواند بر اجراي مهارتزاي مسابقات میهاي تنشعامل ،شرایطی هست. بنابراین

ورزشکار باید با این عوامل  ،به ادراك ورزشکار از این عوامل تأثیر مخربی بگذارد. به همین جهت

). در رویدادهاي ورزشی استرس از تأثیرات 2- 4ها مقابله کند (آشنا بوده و به نحو کارآمدي با آن

وجود نیازها بهارزیابی مربی و مسئولین و همچنین واکنش ورزشکار به این  ،متقابل نیازهاي محیطی

هاي روانی ورزشکار هماهنگی ها و مهارتآید و اگر فشار روانی ناشی از این عوامل با ظرفیتمی

گذاشت و حتی در تأثیر منفی بر عملکرد او در جریان مسابقه و نتایج رقابت خواهد ،باشدنداشته

سالمت روانی وي نیز بروز  این تأثیر در رضایت شخصی ورزشکار از شرایط و نهایتاَ در ،صورت تداوم

 ،خوشایند مانند نگرانیاحساسات نا تواند در اغلب موارد با طیفی از). این فرآیند می5کرد (خواهد

اند که به این نتیجه رسیده گرانپژوهش ،). در همین زمینه6،7سرخوردگی و دلسردي همراه باشد (

مانند  ،زاي معمول ورزشیل حاد استرسعملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادي تحت تأثیر عوام

دریافت  ،ي تقلب یا موفقیت رقیبمشاهده ،تحمل درد و ناراحتی ،ارتکاب خطاي روانی یا بدنی

با  گرانپژوهش ،). به همین علت8- 18گیرد (قرار می ،جریمه از سوي داور و توبیخ از طرف مربی

زاي ورزشی را مد نظر هاي استرسعاملضرورت شناسایی  ،مختلف در این زمینه هايپژوهشانجام 

هاي کالمی ناخوشایند در است که منازعهنشان داده هاپژوهش). مثالً 4،7،14،19- 25اند (قرار داده

با افزایش تنیدگی  ،زا استي تأثیرات عوامل استرسبین ورزشکاران که در بیشتر مواقع نتیجه

 هاپژوهش). لذا نتایج 15گذارد (أثیر مخربی میبر عملکرد ورزشی ت ،عضالنی و ایجاد عواطف منفی

ي ورزشی خاصی) انجام صورت عمومی (بدون توجه به رشتهکه به 4ي ورزش رقابتیدر حیطه

                                                             
1. Selye 
2. acute 
3. chronic 
4. Contest Sport 
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هاي مختلف ورزشی مورد ورزشی را بر آن داشت تا این عوامل را در رشته گرانپژوهش ،)9بود (شده

- ي استرس در ورزشکاران (رشتهکنندهعوامل ایجاد در مورد پژوهشمطالعه قرار داده و با بررسی و 

اند کوشیده ،))10،29کشتی ( ،)9،27،28فوتبال ( ،)26گلف ( ،)5هاي ورزشی هاکی روي یخ (

هاي ها و سایر افراد مهیا کنند و انواع حمایتزا را براي آني مؤثر با عوامل استرسي مقابلهزمینه

عاطفی و روانی ورزشکاران در رویدادهاي ورزشی را فراهم  اجتماعی براي بازداري و کاهش مشکالت

این موضوع (استرس) اشاره  پژوهشتوان به ادبیات میها پژوهشکنند. از محرك دیگر این طیف از 

موفقیت ورزشکار در مقابله با استرس را به خود  ،هاي مرتبط با استرسکرد؛ چرا که در برخی نظریه

اند اي مختلفی کردهاقدام به تدوین راهبردهاي مقابله ،ند و با این رویکردازا مربوط دانستهعامل تنش

). 13،03اشاره کرد ( 1اي گرایشی و اجتنابیتوان به راهبردهاي مقابلهکه از جمله این موارد می

هاي ي سبککنندهاند و هدایتآمدهدستبه هاپژوهشاي که در پی ي این راهبردهاي مقابلههمه

 ،بودن منبع استرس در این فرایند است. بنابراینگذارحاکی از تأثیر ،ا استرس ورزشی هستندمقابله ب

زاي هاي تنشزا و عاملشدن منبع استرسمشخص ،قبل از همه ،کارگیري این رویکردهاي بهالزمه

ش هاي مهم ارتقاي عملکرد ورزشکاران از طریق آموزرقابت است و به همین علت نیز یکی از جنبه

 ،هاي مؤثر مقابلهي استرس و آموزش شیوهکنندهشناسایی منابع ایجاد ،ي کارآمدهاي مقابلهسبک

جدا از تأثیرات و نتایج این  ،زاي مسابقات ورزشی است. این کارکرد مفیدبا توجه به عوامل تنش

زاي وامل تنشهاي احتمالی سالمت روانی این ورزشکاران در مواجهه با عدر کاستن از آسیب ،فرایند

 ،حاضر پژوهشهدف از  ،). به همین منظور32بود (خواهدموثر ها مدت رقابتبیش از حد و طوالنی

ي کشتی با توجه به میزان موفقیت ورزشکاران ي استرس حاد در رشتهکنندهبررسی منابع ایجاد

به اجراي بهتر در  کردن موانع و کمکدر جهت برطرف ،درگیر در این رشته بود تا از نتایج برآمده

ي کشتی به این علت انتخاب شد که ورزشکاران این رشته در ها استفاده شود. رشتهرقابت

گیرند. شدت تحت فشار زمانی و فضایی زیادي براي کسب موفقیت قرار می ،هاي سریع و پویارقابت

بودن این رشته  2خاطر  برخورديبه ،گیران در حین رقابتخیلی زیاد تماس فیزیکی در میان کشتی

ممکن است  ،گرفتنمقامات رسمی و زیر نظر تماشاگران فعال قرار ،و همچنین مجاورت نزدیک مربی

در داخل کشور با  ،ي مؤثر با این عوامل افزایش دهد. با این حالها را براي مقابلهنیازهاي روانی آن

ن مضمون در این زمینه انجام ی با ایپژوهشهنوز  ،ي ماي کشتی براي جامعهوجود حساسیت رشته

زا در قالب است و بیشتر مطالعات به بررسی میزان ادراك ورزشکاران این رشته از عامل تنشنشده

نه ارزیابی خود منبع استرس حاد.  ،اندپرداخته 3گیري اضطراب صفتی (استرس مزمن) و حالتیاندازه

                                                             
1. Approach coping style and Avoidant coping style 
2 .Contact sports 
3. situational tests 
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ها از منابع استرس متفاوتی ر رشتهگیران در مقایسه با ورزشکاران دیگحاد. اما اینکه آیا کشتی

بسته به سطح رقابتی و میزان موفقیت ورزشی خود در این  ،گیران مختلفبرخوردارند؛ و آیا کشتی

سؤاالتی هستند که ضرورت بررسی این  ،زا مواجهندهاي استرسرشته با منابع متفاوتی از نظر عامل

  است. پژوهشهدف اصلی این  ،ن سؤاالتگویی به ایشوند. در واقع جوابموضوع را متذکر می

 

  پژوهش  روش

ي آماري این گیران فعال در شهر تهران تشکیل دادند و نمونهي آمارى این پژوهش را کشتیجامعه

) در خصوص استرس 1،11،12،33( پژوهشي ) و پیشینه1،3،31با توجه به مبانی نظري ( ،پژوهش

هاي آماري متفاوت اجرا متعدد بر روي جامعه هايهشپژوشناختی در ي روانعنوان یک سازهکه به

نفري که از بین  105گیر در دو گروه نفر کشتی 210عبارت بود از  ،)1،8،9،11،12،33است (شده

ها گروه یارهاي در برگیرنده انتخاب شدند.با توجه به مع پژوهشکننده در این داوطلبین شرکت

  عبارت بودند از: 

 5. داراي حداقل 1ي: هاي در برگیرندهن ماهر که باید داراي معیارگیراگروه کشتی الف. - 

 بودند.می ي رقابت رسمی. داشتن سابقه2 ،ي کشتیي تمرین در رشتهسال سابقه

شده براي گروه بودن معیارهاي عنوانگیران نخبه که باید عالوه بر داراب. گروه کشتی - 

. داشتن استمرار 2 ،حداقل) در سطح کشوري. عناوین قهرمانی (1داراي معیارهاي:  ،ماهر

 بودند. (دو دوره و بیشتر) در کسب عنوان قهرمانی نیز می

ها در دو گروه ماهر و نخبه در ي آنشدهبندي ورزشکاران با توجه به میزان موفقیت کسبتقسیم

- هشپژوبندي در ). هدف از این تقسیم13،27- 29،34،35است (متعددي تکرار شده هايپژوهش

ها است. لذا براي روي مهارت روانی آن پژوهشها و کنترل سطح مهارت فیزیکی گروه ،متعدد هاي

ها با توجه به همان معیارهاي در بندي گروهسعی شد تقسیم ،هاپژوهششدن نتایج پذیرمقایسه

 هاي الزم باپس از هماهنگی ،نیز رعایت شود. براي اجراي پژوهش پژوهشدر این  ،برگیرنده

ي ي توضیحاتی در زمینهضمن ارائه ،هاي ورزشیهیأت کشتی و باشگاه ،مسئوالن فدراسیون

شد به سؤاالت از ورزشکاران خواسته ،هادهی به پرسشي پاسخضرورت و اهمیت پژوهش و نحوه

نامه توسط اجراي پرسش) پاسخ دهند. 1)11(SASWQ)منابع استرس حاد کشتی ي نامهپرسش

گذار بر روایی ه همراه یک دستیار صورت گرفت. براي کنترل عوامل بیرونی تأثیرب انگرپژوهش

ها توضیحات کنندهي شرکتصورت یکسان اجرا شود و به همهسعی شد آزمون درست و به ،آزمون

گیران گفته شد که: این یکسان داده شد و سعی شد اجرا در جوي مناسب صورت گیرد. به کشتی

                                                             
1. Sources Of Acute Stress Among wrestling Questionnaire (SASWQ) 
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صورت یک نظر هر شخص بهبراي پژوهشگر فقط اظهار ،(براي کاهش اضطراب)آزمون امتحان نیست 

وقت محدود نیست  ،هاي یکدیگر)نامهفرد مهم است (براي جلوگیري از رونویسی از روي پرسش

گویی). همچنین هیچ اجباري براي شرکت در پژوهش اعمال نشد و (براي افزایش دقت در پاسخ

میانگین و انحراف استاندارد سن لب در پژوهش شرکت کردند. صورت داوطي ورزشکاران بههمه

هاي سال سن بود. براي تحلیل داده6/23±9/4و  9/24±7/4ترتیب با به نخبه و ماهرگیران کشتی

انحراف معیار و تحلیل  ،میانگین ،درصد ،هاي آماري شامل فراوانیها و روشپژوهش از شاخص

 %95در سطح اطمینان  18ي افزار اس پی اس اس نسخهنرممتغیره با استفاده از واریانس چند

  استفاده شد.

ي منابع استرس نامهپرسشو  گانکنندي مشخصات فردي شرکتنامهپرسششامل  ابزار سنجش

شامل سؤاالتی در خصوص اطالعات ، گانکنندي مشخصات فردي شرکتنامهپرسشبود.  حاد کشتی

 ،شده (اولیهاي کسبها (به تعداد) و مقاممدال ،و ماه)ي کشتی (به سال سابقه ،شخصی (سن

میزان  ،المپیک) ،جهانی ،ايقاره ،کشوري ،اند (استانیمسابقاتی که شرکت کرده ،سومی) ،دومی

ي منابع استرس نامهپرسش ها بود.جهت تعیین گروه ،ي تخصصی (آزاد و فرنگی))رشته و تحصیالت

هاي ي عاملبر پایه) 11( توسط قهرمانی و همکاران 1391در سال  (SASWQ)حاد کشتی 

 ،بودي ژیمناستیک انجام شده) که در رشته36(1دودا و همکاران ،لی ،جان پژوهششده در معرفی

ي کشتی (البته با حفظ شده با رشتهزاي ذکردادن سؤاالت و منابع استرسبعد از ترجمه و تطبیق

 ،هاي این آزمون). سؤال11(است  هیایی مورد بررسی قرار گرفتیی و پاساخته و از نظر روا ،ها)عامل

 ،5انجام اشتباه ،4جو رقابتی ،3ارزیابی ،2گیران شامل اجراي مهارتهشت منبع استرس حاد کشتی

ي یک اي لیکرت از نمرهدرجه 5را در مقیاس  9و شرایط محیطی ،8آسیب ،7فشار زمانی ،6انتظارات

ها ي آزمودنی در هر یک از عاملسنجد. حداقل و حداکثر نمرهشه) میي پنج (همی(هرگز) تا نمره

- است. بر حسب یافته 8و  2 ،12و  3 ،40و 8 ،12و  3 ،16و  4 ،25و  5 ،16و  4 ،16و  4ترتیب به

گیران سطوح نفري از کشتی 330ي آلفاي کرونباخ این ابزار در مورد یک نمونه ،هاي اعتباریابی

و براي 870/0ي اول است. همچنین ضریب آلفا براي نیمهگزارش شده909/0با  مختلف رقابتی برابر

                                                             
1  . Joan L. Duda, & et al. 
2. Performance 
3. Evaluation 
4. Contest 
5. Error 
6. Prospect 
7. Time pressure 
8.  Injury 
9.  Environment 



 1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                   66

 

). 11نامه است (خوب پرسش 1ي همسانی درونیشده که نشانهمحاسبه 831/0ي دوم آزمون نیمه

ي منابع استرس حاد بعد از تعیین روایی صوري توسط متخصصین علوم نامهپرسش 2روایی محتوایی

هر  3يل عاملی اکتشافی و تأییدي مورد بررسی قرار گرفته که ارزش ویژهاز طریق تحلی ،ورزشی

هاي تحلیل و در شاخص 433/2طور متوسط ها در برونداد تحلیل عاملی اکتشافی بهکدام از عامل

ي دهندهاست که نشانگزارش شده ،GFI ، 0.92  =AGFI ، 0.93  =CFI=0.96عاملی تأییدي 

  ).11ر است (روایی قابل قبول این ابزا

  

  نتایج 

گیران ماهر و نخبه را در منابع استرس هاي مرکزي و پراکندگی مربوط به کشتیشاخص 1جدول

  دهد.حاد کشتی به تفکیک گروه نشان می

  

  گیران ماهر و نخبه در منابع استرس حاد کشتیهاي مرکزي و پراکندگی مربوط به کشتیشاخص . 1جدول

 شرایط

 حیطیم
  گروهها اجرا ارزیابی جو رقابتی انجام اشتباه انتظارات فشار زمانی آسیب

 نخبه  45/2±25/6  34/2±18/93  87/2±40/11  60/2±64/9  64/2±52/7  70/1±34/17  29/5±62/10  46/2±23/5

 ماهر 28/2±82/8 41/2±02/14 94/2±99/16 73/2±11/14 49/2±69/10 41/1±40/19 63/4±82/12  29/2±83/6

 کل 69/2±54/7 39/3±60/11 00/2±19/14 47/3±88/11 01/3±10/9 87/1±37/18 08/5±72/11 50/2±03/6

N 105=  هر گروه 

  

متغیره نشان داد که بین منابع استرس حاد در دو گروه تفاوت نتایج آزمون تحلیل واریانس چند

و  ).Ƞ=0.001, Partial P=3.289, 8,209≤0.05),(FP (0.997=2داري وجود دارد معنا

دلیلی بر سهمی از  ،ي اثر استي تخمین اندازهدهندهکه نشان 4مقادیر مجذور اتا سهمیهمچنین 

بردن منظور پیبه ،). در ادامه Ƞ= 0.997شود (واریانس است که مربوط به متغیر ترکیبی جدید می

از  ،استزا) بودههاي استرسبه اینکه اختالف میان دو گروه در کدام یک از متغیرهاي وابسته (عامل

آزمون اثرات بین گروهی و قبل از برآورد آزمون اثرات بین گروهی از آزمون لوین (براي تعیین 

  ). P>0.05ها) استفاده شد (برابري واریانس

  

                                                             
1. Internal consistency 
2. content validity 
3. Eigen value 
4. Partial Eta Squared (Ƞ  )  
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  آزمون اثرات بین گروهی در منابع استرس حاد کشتی .2جدول

  هاي آماريشاخص مجذور میانگین Ƞ(  P df F(مقادیر مجذور اتا سهمی

 اجراي مهارت 143/347 663/61 1,  208 *  001/0  229/0

 ارزیابی 719/1233 492/218 1,  208 *  001/0  512/0

 جو رقابتی 805/1640 328/199 1,  208 *  001/0  489/0

 انجام اشتباه 433/1047 950/146 1,  208 *  001/0  414/0

 انتظارات 043/528 795/79 1,  208 *  001/0  277/0

 فشار زمانی 233/224 909/90 1,  208 *  001/0  304/0

 آسیب 100/254 256/10 1,  208 *  001/0  047/0

 شرایط محیطی 400/134 705/23 1,  208 *  001/0  102/0

  

با استفاده از آلفاي  ،طور جداگانهها بهتحلیل هر یک از عامل ،در ادامه با توجه به سؤاالت پژوهش

 ،شودمشاهده می 2طور که در جدول است. همانارائه شده ،)P = 0.00645نفرونی (وشده بتعدیل

گیران ماهر و نخبه از نظر منابع استرس متغیره نشان داد که بین کشتینتایج تحلیل واریانس چند

           ؛ Ƞartial P=0.001, P, 61.663=1,208(F.0=2292 (حاد در عامل اجراي مهارت

                          ؛ Ƞartial P=0.001, P=218.492, 1,208(F(0.512=2عامل ارزیابی 

                     ؛ Ƞartial P=0.001, P=199.328, 1,208(F(0.489=2عامل جو رقابتی 

                     ؛ Ƞartial P=0.001, P=146.950, 1,208(F(0.414=2عامل انجام اشتباه 

                         ؛ Ƞartial P, =0.001P=790795, 1,208(F(0.277=2عامل انتظارات 

                       ؛ Ƞartial P=0.001, P=90.909, 1,208(F(0.304=2عامل فشار زمانی 

                                   Ƞartial P=0.001, P=10.256, 1,208(F(0.047=2عامل آسیب 

تفاوت معنادار  Ƞartial P01, =0.0P=23.705, 1,208(F(0.102=2عامل شرایط محیطی و 

  قابل مشاهده است. 1شکلوجود دارد که این نتایج در 
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  گیران ماهر و نخبهسترس حاد کشتیمنابع ا . 1شکل

  

  گیريبحث و نتیجه

گیران مورد بررسی زایی که در بین کشتیعامل استرس 8حاضر نشان داد که مقادیر  پژوهشنتایج 

متفاوت است. نتایج  ،هاشده در رقابته سطح مهارتی و میزان موفقیت کسببا توجه ب ،قرار گرفت

) که در این موضوع انجام 13،16،18،27،28،37قبلی ( هايپژوهشآمده در این زمینه با دستبه

شده (تیمی و انفرادي) و سطح نخبگی ي ورزشی بررسیهاي نوع رشتهبا توجه به تفاوت ،گرفته

راستا است که در تبیین نتایج باید به این خوان و همهم ،هاپژوهشدر این  کنندهورزشکاران شرکت

) 28( بازیکنان فوتبالکه روي  هاییپژوهشتوان به نتایج در این مورد می عوامل توجه کرد. مثالً

) جهت تعیین منابع اصلی 5(ي هاکی روي یخ که در رشته هاییپژوهشاست و همچنین انجام شده

ي این است که منبع اصلی دهنده) نشان5الذکر (فوق پژوهش. نتایج اشاره کرد ،استرس انجام شده

 پژوهشحاضر با این  پژوهشنتایج  ،شودکه مشاهده میگیرد. چناناسترس از خود رقابت منشاء می

خوان است و این تشابه احتماالَ هم ،شود) از نظر منبع استرس مستقیمی که از رقابت حاصل می5(

ها است. در ي آنشدهخاطر ارتباط سطح مهارت و نخبگی ورزشکاران با میزان استرس ادراكبه

هاي استرس حاد در اثر شرایط رقابتی که بسته به سطح ي عاملحاضر نیز مقادیر همه پژوهش

توان می ،حاضر پژوهشبا نتایج  راستااست. همدست آمدهبه ،ورزشکار متفاوت بودهمهارت و نخبگی 

اي براي بازان آماتور و حرفه) که در آن روي گلف37( 1جنیفر وي و میلر تیت اسپریدل پژوهشبه 

ها اي آنفیزیولوژیکی) و راهبردهاي مقابله ،رفتاري ،شناختی ،بررسی منابع استرس (عاطفی

- نیز نشان می پژوهشبرآمده از این  اشاره کرد. نتایج ،استهاي فردي انجام شدهصورت مصاحبهبه

                                                             
1. Jennifer, W. Miller, Taitspriddle. 
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 ،دهد که پاسخ به استرس با توجه به ادراك فرد از توانایی خود در خصوص مقابله با شرایط

شناسایی عنوان کردند که  پژوهشدر پایان این  گرانپژوهش ،. به همین علتفرد استبهمنحصر

صورت طور شایع بهزان بهباهاي مختلف که گلفهاي مختلف و از راهمنبع استرس در زمان

 هايپژوهش. اما در متفاوت است ،کنندراهبردهاي رفتاري و شناختی با شرایط استرس زا مقابله می

در سطح متفاوت  بازیکنان فوتبالبا بررسی  گرانپژوهش ،)27دیگري که در فوتبال انجام شده (

بین فردي در تیم به این مهارتی در یک طرح طولی در خصوص ارتباط بین سطح اجرا و استرس 

استرس بین فردي که  ،اند که با باال رفتن سطح مهارتی بازیکنان در طول تمریناتنتیجه رسیده

که  هاپژوهشیابد. نتایج این گونه کاهش می ،ي مهمی در خصوص سطح اجرا استکنندهتعیین

با  ،زا استمنابع استرس شده ازي ارتباط سطح مهارت و نخبگی با میزان استرس ادراكدهندهنشان

 پژوهشبا نتایج  ،ي ورزشی از نظر تیمی و انفرادي (فوتبال و کشتی)کردن تفاوت در نوع رشتهلحاظ

 خوان است. راستا و همحاضر هم

شود: به این صورت تحلیل و تبیین می ،پژوهشآمده از این دستهاي بهیافته ،طور کلیبه

سازد. مربی) درگیر می ،داور ،زا (مثالً مربیمستقیم با عامل استرسطور گیران ماهر خود را بهکشتی

شرایطی که ورزشکار در آن هم از نظر روانی و  ،زاي حاکم بر مسابقهاین درگیري در شرایط استرس

دالیل زیر موجب کاهش کارایی کشتی گیران ماهر به ،هم از نظر جسمانی کامالً بر انگیخته است

دهد حاد بخشی از انرژي روانی و فیزیکی ورزشکار را به خود اختصاص می شود: منبع استرسمی

صورت ي مسابقه بهتواند موجب کاهش انرژي الزم براي ادامه(اختصاص انرژي در این درگیري می

شدن در شرایط دهد). درگیرکارامد شود و در نهایت احتمال عدم موفقیت و شکست را افزایش می

تواند موجب بروز اضطراب و نگرانی ورزشکار شود و این اضطراب نیز گی باال میزا و برانگیختاسترس

کاهد و مقدمات برد و از دقت و ظرافت عملکرد ورزشی وي میبه سهم خود قواي فرد را تحلیل می

قدرت تمرکز  ،ي جنگ روانیگفته به منزلهسازد. شرایط پیشعدم موفقیت و شکست را فراهم می

مقدمات عدم موفقیت و  ،ي رفتارهاي شتابزده و آشفتهدهد و با ادامهتأثیر قرار می ورزشکار را تحت

اي است که منبع استرس گونهوضعیت به ،هاي باالي حالتسازد. در همهشکست وي را فراهم می

مربی) در مواجهه با ورزشکار معموالً به صحت نظر و رفتار و موضع خود  ،داور ،حاد (مانند حریف

 - ورزشکار  ،داور - ورزشکار  ،حریف - ي ورزشکار سویهکنند و عمالً ورزشکار وارد مقابله دومی تأکید

شود و احتمال عدم شود. این کشمکش نیز به سهم خود به زیان ورزشکار وارد عمل میمربی می

هاي ورزشکار با منابع استرس دهد. در نهایت اینکه درگیريموفقیت و شکست وي را افزایش می

 ،ي مسابقهي مثبت و مطلوب را براي ادامهراه استفاده از امکانات بالقوه ،هارو ساختن آنحاد با رودر

یأس و ناامیدي حریف و  ،مساعدت و رفتار منطقی و مناسب داور ،هاي مربیمانند نظرها و راهنمایی

ي بازي و ت به سود نتیجهدهد ورزشکار بتواند از این امکاناسازد و اجازه نمیامثال آن را مسدود می
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گیران نخبه با وجه تمایز کشتی ،ي الزم را ببرد. در مقابل این رویکردموفقیت ورزشی خود بهره

ایجاد  ،اهمیت دانستن موضوعانگاري و بیاز طریق نادیده ،زاي حادگزیدن از عامل استرسدوري

هاي معمول ورزشی است که لیتگرفتن از دیگران و پرداختن به فعاکمک ،شناختیي روانفاصله

گیران کند. به این صورت که کشتیهاي مختلفی به موفقیت ورزشکار کمک میاین فرایند به شکل

نخبه به جاي درگیري با منبع استرس و مصرف بخشی از انرژي روانی و جسمانی براي حل مسأله از 

ي تمام انرژي خود را براي ادامه ،اهمیت دانستن موضوعانگاري و بیبا نادیده ،شدنطریق درگیر

گیران نخبه افزاید. کشتیبر احتمال موفقیت خود می ،گیرد و از این طریقکار میفعالیت ورزشی به

کنند و بجاي غلتیدن در بستر شناختی ایجاد میي روانبین خود و منبع استرس حاد فاصله

بود که احتمال موفقیت خود را افزایش قادر خواهند  ،با آرامش و تمرکز بیشتر ،اضطراب و نگرانی

زاي تقابل ي آسیبخود را از معادله ،گزیدن از منبع استرسگیران نخبه با دوريدهند. کشتی

از  ،سازي فضاي ورزشیسازد و با آراممربی) خارج می ،داور ،منبع استرس (مانند حریف - ورزشکار 

گیر در کنند. در نهایت اینکه کشتیفاده میهاي خود براي کسب نتیجه و موفقیت بهتر استقابلیت

یعنی  ،ي مسابقهي مثبت و مطلوب براي ادامهتواند از امکانات بالقوهگفته بهتر میشرایط پیش

طور یأس و مساعدت و رفتار منطقی داور و همین ،هاي مربیها و راهنماییگرفتن از نظرکمک

  تفاده کند.در جهت پیروزي و موفقیت خود اس ،ناامیدي حریف

گیران در رویدادهاي آمده براي ارتقاي سطح اجراي کشتیعملهاي بهبا توجه به تبیین ،در پایان

به نوع  ،شود در بحث مدیریت استرس و آموزش چگونگی برخورد با استرسپیشنهاد می ،رقابتی

وتاه یا ک ،بودن منبع استرسمشخصمشخص یا نا ،استرس از نظر میزان قابلیت کنترل موقعیت

ي منابع خصوصاً در زمینه ،بودن نتایج توجه شود و با مد نظر قرار دادن نوع منبع استرسمدتدراز

ورزشکار را در جهت چگونگی دوري  ،استمورد بررسی قرار گرفته پژوهشاسترس حاد که در این 

اشی منابع زا آموزش داد. آموزش چگونگی برخورد با فشار روانی نگزیدن از این منابع استرس

ها در جهت افزایش حاضر در خصوص مدیرت استرس رقابت پژوهشاسترس حاد با توجه به نتایج 

جزو اولین مطالعاتی  پژوهشبود. نهایتاً با توجه به اینکه این ها مؤثر خواهدهاي ورزشی آنقابلیت

س مزمن مورد صورت جداگانه از استري ورزشی خاص بهاست که منابع استرس حاد را در یک رشته

گذارد. به اي در خصوص مقادیر منابع استرس حاد در اختیار میاطالعات تازه ،استبررسی قرار داده

هاي اکتشافی در مورد منابع توان از آن در پژوهشمی ،پژوهشآمده در این دستي نتایج بهپشتوانه

صورت و استرس به استرس حاد در ورزشکاران مختلف و داراي سطوح و درجات متفاوت مهارت

هاي اصلی این منابع در ورزش رقابتی مستقل استفاده کرد. شناخت دقیق منابع استرس حاد و عامل

این امکان را براي مربیان و  ،از نظر کاربردي پژوهشي آن با نتایج این هاي مختلف و مقایسهدر تیم

گیران ی منابع استرس حاد کشتی. از این طریق اقدام به بررس1سازد تا مسئولین ورزشی فراهم می
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. احتمال 3 ،. به مدیریت استرس در مسابقات ورزشی بپردازند2 ،صورت انفرادي بکنندخود به

زا که در . در نهایت از فشارهاي استرس4موفقیت ورزشکاران را در رقابت افزایش دهند و 

 ،بودص سالمت روانی خواهدي مشکالت در خصوکنندهبسته به شدت آن احتماالَ ایجاد ،مدتطوالنی

رسد نتایج پژوهش حاضر در شناسایی و به نظر می ،هاي علمی و مفیدبکاهند. در کنار این پیامد

ي هاي خاص جامعه و نمونهگیران نخبه و ماهر با محدودیتي منابع استرس حاد کشتیمقایسه

هاي پژوهشی تدارك طرح ،سهمراه است. بر این اسا پژوهشاین  ،گیران شهر تهران)آماري (کشتی

هاي آماري در جامعه پژوهشدهی در خصوص نتایح برآمده از این منظور تکمیل فرایند تعمیمبه

  یابد.هاي فعلی ضرورت میها در تأیید یافتهمتفاوت و حتی تکرار بعضی پژوهش
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