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 چکیده
ز ابدين منظور . بود گیران نخبه و ماهرهای مختلف مقابله با استرس در میان کشتيشیوه ةهدف اصلي اين پژوهش مقايس

-واسته شد تا مقیاس سبک، خه بودندصورت داوطلب در اين پژوهش شرکت کردنفری( که به 01گیر )در دو گروه کشتي 021

گیران ماهر و نخبه از متغیره نشان داد که بین کشتيل کنند. نتايج تحلیل واريانس چندرا تکمی استرس ورزشيبا  های مقابله
توان عنوان مي پژوهشبا استناد به نتايج اين   داری وجود دارد.تفاوت معنا ييرواسترس در سبک روياای مقابله با هنظر سبک

ای اجتنابي و رويارويي استفاده بیشتر از سبک مقابله ،ترتیبهگیران نخبه و ماهر در مقابله با استرس ورزشي بکرد که کشتي
 کنند.مي

 

 .ای اجتنابي و روياروييگیران نخبه و ماهر، سبک مقابلهاسترس، کشتي های مختلف مقابله باشیوه: هاکلید واژه

 

Use of coping strategies among elite and expert wrestlers 
 

Mohammad Hossein Ghahramani, Mohammad Ali Besharat, Alireza farsi 
 
Abstract 
The main purpose of the present study was to comparison the use of coping strategies among 

elite and expert wrestlers. A total of 120 volunteer wrestlers from Tehran (in tow group) were 

included in this study. All participants were asked to complete the Coping whit stress style 

questionnaire (SSCSSQ). The Multivariate Tests (Manova) determined that significant 

interaction effect between on mean score in encounter Coping style in two groups and also 

showed that significant interaction effect between on mean score in avoid Coping style in two 

groups. The results revealed that elite wrestlers and expert wrestler’ sues of avoid Coping 

style and encounter coping style, respectively. 
 

Keywords: Coping whit stress, Encounter Coping, Avoid Coping, Elite and Expert wrestlers. 
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 مقدمه
مخرب رواني و جسماني استرس توجه بسیاری  اثرات

همین را به خود جلب کرده است و به پژوهشگراناز 
های مختلف معتعددی در زمینه هایپژوهشعلت 

اين موضوع در  متفاوتهای برای بررسي جنبه
)خداياری فرد و های مختلف طراحي شده است محیط
ابعاد مهم اين  يکي از. (03-21، ص0330پرند، 

های کننده در رقابتورزشکاران شرکت موضوع
موسوی و )واعظ باشدموفقیت ميورزشي برای کسب 

در ها پژوهشافزايش  .(33-22ص، 0331مسیبي،
بررسي اين ، ضرورت های اخیر در اين حیطهسال

-شجاع و )بشارت، عباسي، شودموضوع را متذکر مي

؛ 0331؛ 0330الف؛ 0332؛ بشارت، 0330الدين، 
پسنگارد و  ؛0331نژاد، رمضاني الف و ب؛0333

. (2100، 2آلن، گرينلس و جونز؛ 2113، 0رابرتس
ها و اقدامات فعالیت شاملعمدتاً  3فرايند مقابله

شناختي و رفتاری فرد برای مديريت استرس است. 
مقابله ( 0332) 2، کندی، نیومن، گرنبرگ و نئالاستون

را معادل تالش هوشیار برای مواجهه با مطالبات 
( 0331) 5کمپاس ،ديگرسوييدانند. اززا مياسترس

معتقد است مقابله صرفاً راهبرد است و الزاماً معادل 
در کاهش استرس و درماندگي نیست  موفقیت
علل بروز استرس  .(0332، 1اورباخ؛ 0331، 0)اورلیک

 هایپژوهشدر  طور مکرربهها در جريان رقابت
توان در مورد بررسي قرار گرفته است و ميمختلفي 
در رويدادهای عنوان کرد که چنین بندی يک جمع

های محیطي، متقابل نیاز اثرات زا،ورزشي استرس
ن، همچنین واکنش ورزشکار ارزيابي مربي و مسئوال

                                                                 
1 . Pensgaard & Roberts 

2. Allen, Greenlees, & Jones 
3. Coping 

4. Stone, Kennedy, Newman, Greenberg, & 

Neale 
5 . Compas 

6. Orlick 

7. Auerback 

فشار  کهدرصورتيآيد و وجود ميهبه اين نیازها ب
های ها و مهارترواني ناشي از اين عوامل با ظرفیت

تأثیر تنها نهرواني ورزشکار هماهنگي نداشته باشد، 
سابقه و نتايج رقابت لکرد او در جريان ممنفي بر عم

در صورت تداوم، اين تأثیر در خواهد گذاشت، بلکه 
در  درنهايترضايت شخصي ورزشکار از شرايط و 

) نیل، هانتون، سالمت رواني وی نیز بروز خواهد کرد 
تواند در اغلب اين فرآيند مي؛ (2100، 3ماللیو و فلتچر

خوشايند مانند نگراني، احساسات نا موارد با طیفي از
و  افسردگي تا مرزحتي  و سرخوردگي و دلسردی

، 3) اسکنالن، استین و راويزاهمراه باشد رفتگي تحلیل
با  مقابلهراهبردهای در مباني نظری مربوط به (. 0330

-که هدايت رايجهای بندیيکي از تقسیم ،استرس

-های اين حیطه نیز است، تقسیمپژوهش اغلب ةکنند

 ( 0333) 00( و کرون0330) 01روت و کوهنبندی 
 ایمقابله هایسبک پژوهشگران،باشد. از نظر اين مي

. 03و مقابلة اجتنابي 02مقابلة رويارويي :عبارتند ازعمده 
زا مستقیم با عامل استرس ةفعالیت در جهت مواجه

ويژگي  ،منظور کاستن از پیامدهای منفي آنهابه
. آغازگری، استمحوری سبک مقابلة رويارويي 

های فردی و سعي در عملکرد مستقیم، افزايش تالش
 ةای از پیش طراحي شدکارگیری راهبردهای مقابلهبه

. باشدميهايي از فرايندهای اين نوع از مقابله نمونه
زا که ويژگي گزيدن از عامل استرسدوری ،مقابلدر

-انگاری، بياست، با ناديدهمحوری سبک اجتنابي 

-شناختي، ياریروان ةاهمیت دانستن، ايجاد فاصل

طلبیدن از ديگران و پرداختن به تکالیف ديگر شناخته 
بندی . در اين طبقه(0331، 02)اندلر و پارکرشود مي

-اگر عامل استرس زا قابل کنترل و برای فرد شناخته

                                                                 
8. Neil, Hanton, Mellalieu & Fletcher 
9. Scanlan, Stein & Ravizza 

10. Roth & Cohen.   
11. Krohne 
12. Approach coping  
13. Avoidant cpoing 

14. Endler & Parker 
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مت سگیری بهمدت باشد، جهتشده و نتايج آن دراز
های مربوط به موقعیت و دوری از اطالعات مشخصه

گیری بهتر و کاستن در نتیجه نامربوط و زيانبخش
ثر خواهد بود. اما چنانچه افراد به هر ؤفشار رواني م

شناختي نظیر اعتماد و های روانعلتي از نظر ويژگي
پايیني به نسبت میانگین گروه  حعزت نفس در سطو

زا برای عوامل استرسهمگن خود قرار گرفته باشند و 
 نیز دلیلهمین اد چندان شناخته شده نباشد )و بهافر

د( و همچنین نتايج پذير نباشکنترل روی آنها امکان
بنابر نتايج در اين شرايط مدت باشد، فوری يا کوتاه

ده از مقابلة ( استفا0330روت و کوهن ) هایپژوهش
بندی ديگری تر خواهد بود. در طبقهؤثررويارويي م

تقسیم  2مدارهیجانو 0مدارمسئلهمقابله به  هایراهبرد
که اساس اين ( 0332، 3)لزاروس و فلوکمنشده است 

سمت مشکل گیری فرايند مقابله، بهبندی جهتتقسیم
ادراک شده يا احساسات فرد است. در سبک مقابلة 

 2مدارتکلیفمقابلة  هاپژوهشمدار )که در برخي مسئله
منظور تعديل عامل نیز نامیده شده است( فرد به

 طورمستقیمبه ،نهايت رسیدن به هدفزا و دراسترس
رو وارد درروصورت هبزا موقعیت استرستوجه به  اب

اين نوع از مقابله  نیزهمین علت شود که بهعمل مي
-اين فرايند افراد سعي ميباشد. در مي "عمل محور"

خود و محیط، دستیابي به هدف را  ةکنند با تغییر رابط
زين در رسیدن به های جايگتر کنند. يافتن راهآسان

ايت اجتماعي و همچنین جوی حمهدف از طريق جست
ايجاد فاصلة فیزيکي برای اجتناب فعال از عامل 

زا و حتي تغییر اهداف در جهت کاهش فشار و استرس
-دهای مقابلة مسئلههايي از فراينونهمانع بیروني نمو

مقابل . در(0333، 5)کرون و هیندل هستندمدار 
اني مرتبط يا های هیجچنانچه افراد به تنظیم حالت

                                                                 
1. Problem-focused 
2. Emotional-focused 
3 . Lazarus & Folkman 

4. Task-focused 

5. Krohne & Hindel  

، نها بپردازندآزا برای تعديل اثر ناشي از عامل استرس
کنند مدار استفاده ميبک مقابلة هیجاندر واقع از س

دادن ثیر قرار. تحت تأ(0332)لزاروس و فلوکمن، 
فرد در  ةمدار از رويزا در مقابلة هیجانعامل استرس

، ناشي مي شود عواملاز اين  اوتوجه، ارزيابي و تفسیر 
بحث اصلي تغییر معني  در اين نوع از مقابله روازاين

 پژوهشگراني. (0332، 0)سارافینوزا است عامل استرس
مانند های هیجاني پاسخ( 0331) عندلر و پارکرمانند 

های تخیلي را نوعي خودمشغولي، انکار و واکنش
نظر ، ازخصوصدانند. دراينگیری شخصي ميجهت

زا قابل کنترل های استرساگر موقعیت (0332)اورباخ 
ترتیب مقابلة باشد يا از کنترل فرد خارج شود، به

منجر مدار به نتايج بهتری مدار و مقابلة هیجانمسئله
 خواهد شد.

ای بر روی ثیر سبک مقابلههای مختلف تأپژوهشدر 
: برای مثال .عملکرد مورد بررسي قرار گرفته است

، 1دريو، بلوندين و لپییزگا بازاني که در مطالعةگلف
مدار مدار يا مسئله( از روش مقابلة تکلیف2112)

بازاني ، و گلفترين عملکرد، موفقکردنداستفاده مي
اجتنابي استفاده کرده بودند،  مقابلةکه از روش 

نتايج مقابل . درترين عملکرد را داشتندضعیف
آلن، گرينلس و و  (ب0332)بشارت های پژوهش

گادريو، بلوندين های ( در تعارض با يافته2100)جونز 
ب( 0332ت )بشار پژوهشدر است.  (2112و لپییز )

ای اجتنابي با موفقیت بیشتر استفاده از سبک مقابله
، اين حالبااينبرای ورزشکاران همراه بوده است. 

اين باشد که  بانگرتواند های متناقض مييافته
نیاز بررسي بیشتری های عیني مورد بحث، بهشاخص

و  2112و همکاران ) دريوگا يهای پژوهشد. يافتهندار
دهد که عواطف مثبت با عملکرد نشان مي (2100

 مطلوب و عواطف منفي با عملکرد ضعیف همراه است

                                                                 
6. Sarafino 

7. Gaudreau, Blondin & Lapierre 
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ای اجتنابي که از سبک مقابلهبیشتر ورزشکارانيو 
استفاده کرده بودند، بیشترين مقدار عواطف منفي را 

، 0و لوی )گارديو و نیکولز نیز گزارش کرده بودند
گارديو و  هایپژوهشاز سويي ديگر نتايج (. 2101

های يافتهمشابه حدودی تا (2100و  2112) همکاران
 ،دهدباشد که نشان ميمي( 0331)نژاد رمضاني

برای مقابله با ايران های ملي ورزشکاران انفرادی تیم
انطباق و رويارويي( محور )هئلاسترس از روش مس

 کنند.ميمحور )روش اجتناب( استفاده بیش از هیجان
 ذهني، کنترل فکر و تجزيه یساز، تصويرديگرازسويي

-)مهارت زاهای استرسو تحلیل منطقي از موقعیت

ای های بالقوهعنوان چالشبه های رواني ورزشکاران(
د مقابله با برای ايجاد احساسات مثبت در فراين

 )نیکولز، عنوان شده است زاهای استرسموقعیت

شده بنابراين مطالعات انجام (.2101 ،2همینگ و کلوج
های را درخصوص شیوه قابل قبوليهنوز اطالعات 

های دن و مقابله ورزشکاران با موقعیتآمکنار
، 3و هولت زا را ارائه نکرده است )تامینناسترس
های مقابلة ورزشکاران پاسخ ،ديگرازسويي (.2102

های زا و تعامل سبکدرمقابله با عوامل استرس
عامل خصوص به) عواملای يا اجتنابي با اين مقابله

اس مانند تماشاگران( ممکن است بر اساسترس زنده 
نیازهای هدف تعیین شود و نیازهای هدف )خاص 

کنندة انتخاب سبک رشتة ورزشي( ممکن است تعیین
ممکن  ،اينبرعالوه باشد. اندر ورزشکارخاصي  مقابلة

-ای بههای فرد در راهبردهای مقابلهگاریاست ساز

شود ای برای دستیابي به هدف تلقي عنوان انگیزه
؛ (2100، 2)اسمیت، نتومانیس، دوبا و ونستنکیست

های مختلف نیازهای دروني رقابت در رشته کهچرا
هدف ورزشي و عوامل برهم زنندة تمرکز، دستیابي به

                                                                 
1. Gaudreau, Nicholls & Levy 
2. Nicholls, Hemmings & Clough  

3. Tamminen & Holt 

4. Smith, Ntoumanis, Duda & Vansteenkiste 

ندرت بدون مواجهه با بهرا های ورزشي در رقابت
استفاده از  سازد.پذير ميامکانزا عوامل استرس

های با توجه به ويژگيثر ؤای مراهبردهای مقابله
ثری در ؤتواند ابزار مهای مختلف ميرقابتي در رشته

اسمیت، نتومانیس، دوبا و دستیابي به هدف باشد )
نیکولز و  ،خصوصدر اين. (2100، ونستنکیست

دار ارتباط معنا ضمن بیان (1210)، 5پولمان و لووی
بین مقابله، سطح نخبگي و مهارت در عملکرد رواني 

به تبیین عملکرد ورزشي ورزشکاران  و فیزيکي
 شده در رشتةهای انجامبررسي همچنین. اندپرداخته
، 1؛ اندرو، نوبلت و گیفورت2112، 0)رتناسک فوتبال
 هاکي روی يخ، (0335، 3؛ نیکو و وانیپرن2112

، 01و گلف )جنیفر و میلر (2115، 3)ترسي و همکاران
-حرفه ای بازيکنانمتفاوت بودن سبک مقابله( 0333

نقش  طورهمین اند؛اير بازيکنان نشان دادهای را از س
اين تفاوت در کسب موفقیت آنها نیز مورد مطالعه قرار 

. در ( 2112، 00)اندرو، نوبلت و گیفورتگرفته است 
گويای آن است که  هاايج پژوهشکشتي نیز نت رشتة

های متفاوتي در مقابله ورزشکاران اين رشته از سبک
)دنیل، رابرت، اکلوند و  کننداستفاده ميبا استرس 

کلي طوره. ب(0333، 03هورني؛ گولد و 0333، 02سوزان
هاکي روی يخ،  هایرشتهدر  هاپژوهشنتايج کنون تا

ران ثر بودن اجرای ورزشکامتأ کشتيو فوتبال  گلف،
ا با توجه به نوع منبع استرسي زاز عوامل استرس

در واقع شود. ورزشي متذکر مي ةخاص آن رشت
مقابلة با توجه به نتايج مطالعاتي  هایپیشینة پژوهش

های ورزشي مختلف موفقیت در مقابله را که در رشته

                                                                 
5. Nicholls, Polman, & Levy 
6. Rattanask, Santitadakul 
7. Andrew, Noblet, Sandra & Gifford 
8. Nico & Vanyperen 

9. Tracy et al. 

10. Jennifer & Miller 
11. Andrew, Noblet & Gifford 
12. Daniel, Robert, Eklund, & Susan 

13. Gould & Horn 
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به نوع خاصي از سبک مقابله منوط دانسته است، 
مقابله با استرس  ةاختصاصي بودن شیو ةعنوان کنند

های مختلف وزرشي است، کما اينکه اين در رشته
 ةتقابل با ادبیات نظری اولیبرداشت تا حدودی در 

-بودن سبک مقابله به ويژگيمقابله، مبني بر وابسته

 ؛0330روت و کوهن، )است  های شخصیتي افراد
  .(2100آلن، گرينلس و جونز، 

-با توجهه بهه اينکهه يکهي از تفهاوت      ،از طرفي ديگر

های روانهي در بهین ورزشهکاران همهین     های ويژگي
زا آنهها بها عوامهل تهنش     ةههای مختلهف مقابله   شهیوه 

؛ 2115ل، )ترسههي، میلههر، گههاردان، بلههوم و نیهه اسههت 
هها در  و اينکهه ايهن تفهاوت    ،(0335نیکو و وانیپهرن،  

پي بررسي قابهل تشهخیص و حتهي در پهي آمهوزش      
؛ 051-011ص ، 2111)انشههل، اسههت  قابههل تغییههر 

هههای رو يکهي از جنبههه ازايههن، (0330روت و کهوهن،  
ورزشههکاران، شناسههايي و  ارتقههاع عملکههرد ورزشههي  

زای ثر مقابلهه بها عوامهل تهنش    ؤهای مه آموزش شیوه
همهین علهت ههدف    بهه  .باشهد مهي مسابقات ورزشهي  

هههای شههیوه ةطههور کلههي مقايسهه هبهه پههژوهشايههن 
گیههران مختلههف مقابلههه بهها اسههترس در بههین کشههتي 

ههای احتمهالي ايهن    مهاهر و نخبهه بهود تها از تفهاوت     
اجههرا و کههردن موانههع ههها در جهههت برطههرف سههبک

بهردن سهطح مههارتي و کاسهتن از فشهار روانهي       بهاال 
اسههتفاده شههود.   گیههرانههها در بههین کشههتي رقابههت
 علهت برخهوردی بهودن ايهن رشهته     هگیهران به  کشتي

هههای ورزشههي  کاران سههاير رشههته بیشههتر از ورزشهه 
زای مسههابقات ورزشههي ثیر عوامههل تههنشتحههت تههأ
)دنیههل، رابههرت، اکلونههد و سههوزان،   گیههردقههرار مههي

هها  مقابلة ورزشهکاران بها ايهن فشهار     و طريقة( 0333
توانههد هههای آنههها در درازمههدت مههيدر نتههايج رقابههت

. از ايههن (0333)گولههد و تههورن،  کننههده باشههدتعیههین
ههای کشهتي    کننهده در رقابهت  رو ورزشکاران شهرکت 
مها تحهت فشهار     آن در جامعهة با توجه به حساسهیت  

هها  گیرنهد کهه ايهن مشخصهه    رواني زيادی قهرار مهي  

مهد مقابلهه بها اسهترس     آهای کارضرورت اتخاذ شیوه
 گردد. را در اين رشته بیشتر متذکر مي

 روش پژوهش
 آماری و روش اجرای پژوهش ةنمون

گیران فعال تمام کشتيآمارى اين پژوهش را  ةجامع 
-ن شرکتد. از بین داوطلباشهر تهران تشکیل دادن

 01گیر ) در دو گروه کشتي021کننده در اين پژوهش،
کار رفته هشده و ببا توجه به معیارهای عنواننفری( 

نیکو و ؛ 0333گولد و تورن، های مربوطه )پژوهشدر 
؛ کريستینسن، روبرتس، آبراهمسون، 0335وانیپرن، 

ران گیکشتيگروه  قرار گرفتند. در دو گروه (2113
ة فعالیت و سال سابقپنج حداقل ی دارا که بايد ؛ماهر
-کشتي گروه ، وباشد رقابت رسمي در کشتي ةسابق

های عالوه بر دارا بودن معیار گیران نخبه؛ که بايد
 حداقلقهرماني برای گروه ماهر، عناوين  شدهعنوان

 دو دوره حداقلهمچنین  داشته و در سطح کشوری
. دست يافته باشدعنوان قهرماني طور مستمر به به

ورزشکاران با توجه به میزان موفقیت بندی تقسیم
-پژوهشآنها در دو گروه ماهر و نخبه در  ةکسب شد

گولد و تورن، های متعددی تکرار شده است. مانند: 
کريستینسن، ( و 0335 (، نیکو و وانیپرن )0333)

-. هدف از اين تقسیم(2113) روبرتس، آبراهمسون

کنترل سطح مهارتي  ،متعدد هایپژوهشبندی در 
مهارت رواني آنها  مورد در پژوهشها و فیزيکي گروه

مقابله با  ةسن بر شیواثر باشد. همچنین با توجه به مي
 ةها در دامنسعي شد گروه پژوهشدر اين استرس، 

 سني مشابهي باشند.
 روش اجرا 

 ةبا استفاده از بودج 0330در سال  پژوهشاين  
معاونت پژوهشي دانشگاه شهید بهشتي  پژوهشي

پس از تشريح انجام شده است. برای اجرای پژوهش 
 های الزم با مسئوالنپژوهش و هماهنگي اهداف

 های ورزشي، ضمن ارائةها و باشگاهفدراسیون
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ضرورت و اهمیت پژوهش و  ضیحاتي در زمینةتو
ها، از ورزشکاران خواسته دهي به پرسشپاسخ ةنحو

ها پاسخ دهند. میانگین و نامهپرسش شد که به
 3/25±0/3گیران نخبه انحراف استاندارد سن کشتي

سال؛ میانگین و انحراف  30تا  00 ةسال با دامن
سال با  3/22±0/2گیران ماهر استاندارد سن کشتي

همراه يک بهپژوهشگر سال بود.  32تا  01 ةدامن
 صورت. آزمون بهاين پژوهش را اجرا کرددستیار 

شد؛ برای کنترل  گیران اجراگروهي برروی کشتي
شد ثیرگذار بر روايي آزمون سعي ميعوامل بیروني تأ
 صورت يکسان اجرا شود و در کلیةهآزمون درست و ب

های تمريني توضیحات يکسان داده شود و سعي سالن
منظور . بهشد اجرا در جوی مناسب صورت گیردمي

سي از روی ، جلوگیری از رونويکاهش اضطراب
گويي، به ترتیب يکديگر و افزايش دقت در پاسخ

اين » شد:گیران گفته ميهای زير به گشتيجمله
برای پژوهشگر فقط اظهار »، «آزمون، امتحان نیست

و « صورت يک فرد مهم استهنظر هر شخص ب
همچنین هیچ اجباری برای  «.وقت محدود نیست»

-ران بهة ورزشکاشرکت در پژوهش اعمال نشد و هم

برای  در پژوهش شرکت کردند. انهصورت داوطلب
های ها و روشهای پژوهش از شاخصتحلیل داده

 و آماری شامل فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار
 تحلیل واريانس چندمتغیره استفاده شد.

 هاآوری دادهابزار جمع
 کنندگانمشخصات فردی شرکتفرم 

در خصوص اطالعات  االتيؤشامل س فرماين  
به سال و کشتي  )سن، سابقةکنندگان شرکتشخصي 

های کسب شده، مسابقاتي که ها و مقام، مدالماه
 و تخصصي )آزاد و فرنگي( اند، رشتةکت کردهشر

ر دو گروه ماهر و برای قرار دادن  د میزان تحصیالت(
ها در اختیار الؤصورت سربرگ سهب نخبه بود. اين فرم

 گرفت. قرار آنان

ای با استرس های مقابلهسبک ةنامپرسش

 ورزشی
ای با استرس ورزشي های مقابلهسبک ةنامپرسش 

-های رواناز نظر ويژگي 0330توسط بشارت در سال 

-ته است )مقیاس سبکي قرار گرفسنجي مورد بررس

الي ؤس 21اين مقیاس آزموني . (0های مقابلة با ورزش
استرس ورزشي را در های مقابله با است که سبک

 تا کامالً 0نادرست= لیکرتي )از کامالً ةدرج 5مقیاس 
ضريب آلفای کرونباخ هر کند. ( ارزيابي مي5درست=

نامه اين پرسش های چهارگانةيک از زيرمقیاس
مدار، هیجان روياروييمدار، تکلیف رويارويي)

مدار( در مدار، اجتنابگری هیجاناجتنابگری تکلیف
 30: ترتیبنفری از ورزشکاران به 21 ةيک نمون

محاسبه شده درصد  31درصد و  32درصد،  33درصد، 
باالی مقیاس  2است که نشان دهنده همساني دروني

ها در است. ضرايب همبستگي بین نمره های آزمودني
محاسبه شده  r=  %31هفته  چهاردو نوبت با فاصله 

س است بخش مقیارضايت 3که نشانه پايايي بازآزمايي
. همچنین روايي محتوايي مقیاس (0330)بشارت، 

های مقابله با استرس ورزشي بر اساس داوری سبک
شناس بررسي و ضرايب توافق متخصص روان 01

و اجتنابي   01/1های مقابلة رويارويي کندال در سبک
محاسبه شده است. نتايج مجذور خي در آزمون   03/1

های که همبستگيمعناداری ضرايب فوق نشان داده 
 ،P >110/1)آمده در سبک مقابلة رويارويي دستهب

03=, df22/005=2)  و در سبک مقابلة اجتنابي
(110/1< P , 03=, df31/023=2X)  از نظر آماری

های مقابله معنادار است. روايي همزمان مقیاس سبک
-با استرس ورزشي بر اساس ضرايب همبستگي نمره

آنها  ةهای رويارويي با نمرهای ورزشکاران در سبک
، r=-05/1شناختي )های بهزيستي رواندر زيرمقیاس

                                                                 
1. SSCSSQ 
2. Internal consistency 

3. Test-retest reliability 
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11/1>p 02/1شناختي )درماندگي روان( و=r ،
11/1>p) ة از نظر آماری معنادار نبوده اما بین نمر

مقیاس سبک مقابلة اجتنابي با ورزشکاران در زير
( و r ،110/1>p= -53/1شناختي )بهزيستي روان

 (r ،110/1>p= -33/1شناختي )واندرماندگي ر
در  .(0330)بشارت، بستگي معنادار بوده است مه

های مقابلة آزمودني در هر يک پژوهش حاضر، سبک

های بود و لذا داده 025و حداکثر  25از ابعاد حداقل 
ي( و يمربوط به دو بعد اصلي يعني )سبک رويارو

 )سبک اجتنابي( مورد تحلیل قرار گرفت.
 هايافته

میانگین و انحراف استاندارد نمرات  0در جدول شماره 
در متغیرهای مورد بررسي ماهر و نخبه گیران کشتي

 .ارئه شده است

 
 گیران کشتی هاینمره میانگین و انحراف استاندارد .2جدول 

 هامتغیر

 گروه ها

 ای اجتنابیسبک مقابله

(M±SD) 

 سبک مقابله رویارویی

(M±SD) 

 03/03±00/5 31/51±35/0 ماهرگیران کشتي
 31/51±23/2 03/12±23/5 نخبهگیران کشتي

 

ههای  ها در سبکگروه ةشدمقادير کسب ةبرای مقايس
نابي از آزمون تحلیهل واريهانس   رويارويي و اجتمقابلة 

متغیره استفاده شد. نتايج اين آزمون )جدول شماره چند
ای رويهارويي و  مقابلهه های ( نشان داد که در سبک2

داری وجهود دارد  هها تفهاوت معنها   اجتنابي بهین گهروه  
(350/1=2Partial η ،23/=1wks Lambda 
،110/1=P ،211/0 =001،2F( ؛)15/1≥p مقههههههادير .)

 ةدهنهد ( در اين آزمهون نشهان   Ƞ)  0مجذور اتا سهمي
دلیلهي بهر    (350/1تخمین اندازه اثر است؛ اين مقدار )

سهمي از واريانس است که مربوط به متغیهر ترکیبهي   
شود. همچنهین نتهايج آزمهون لهوين )بهرای      جديد مي

ارائه شده  3 ةها( در جدول شمارتعیین برابری واريانس
   (.<15/1pاست )

 

 های مقابلة با استرس  متغیره برای مقایسه سبکنتایج آزمون تحلیل واریانس چند  .1جدول

 2 گیران ماهر و نخبهدر بین کشتی
 شاخص های آماری

 آزمون

F df p مقادیر مجذور اتا سهمی 

  (Ƞ ) 

 350/1 *  110/1 2,  001 211/0 المبدای ويلکس
 

 نتایج آزمون لوین  .9جدول 
 های آماریشاخص

 های مقابلهسبک
F df1 df2 Sig. 

 350/1 003 0 005/1 رويارويي
 155/1 003 0 333/1 اجتنابي

                                                                                                                                        
1. Partial Eta Squared 
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کهه اخهتالف میهان دو گهروه در     منظور پي بردن به اينبه
متغیرهای وابسته )سبک مقابلهة رويهارويي و   کدام يک از 

اجتنابي( بوده است از آزمون اثرات بین گروهي، با تعهديل  
( استفاده شد. نتايج نشهان داد  p≤125/1فروني )آلفای بن

 321/1هها در سهبک مقابلهة رويهارويي )    که تفاوت گروه

=2 Partial η  110/1و=P ،353/0=0،003F و سهههبک )
، P=110/1و   Partial η 2=303/1مقابلههة اجتنههابي ) 

220/0=0،003Fا(  معنههههههه( 125/1دار اسهههههههت≥p.)
  

 آزمون اثرات بین گروهی در سبک های مقابله با استرس .0جدول 
 مقادیر مجذور اتا 

 ( Ƞ)  سهمی
p df F مجذور میانگین 

 های آماریشاخص

 سبک های مقابله

 رويارويي 311/01030 353/0 0,  003 *  110/1 321/1

 اجتنابي 533/03301 220/0 0,  003 *  110/1 303/1

 .معنادار هستند p=  125/1ضرايب در سطح (*)

گیریو نتیجهبحث   
ای های مقابلهنشان داد که سبک پژوهشنتايج اين 

گیران ماهر و نخبه متفاوت است؛ همچنین با کشتي
بین اين دو گروه، دست آمده در هتوجه به مقادير ب

گیران ماهر بیشتر از کرد که کشتيتوان عنوانمي
در مواجهه با استرس  روياروييای های مقابلهسبک
گیران نخبه کنند و کمتر از کشتيها استفاده ميرقابت

ای زا از سبک مقابلههای تنشدر مواجهه با عامل
گیران کشتي ،ديگرعبارتيبه .گیرنداجتنابي بهره مي

-هر و نخبه در مواجهه با منابع استرس ورزشي باهم
ترتیب بیشتر از سبک مقابلة رويارويي و اجتنابي 

های ها با نتايج پژوهش. اين يافتهکننداستفاده مي
ب(؛ آلن، گرينلس 0332بشارت )مانند: پژوهش قبلي 

(؛ 2101(؛ نیکولز، پولمان و لووی )2100و جونز )
( 2100تنکسیت )اسمیت، نتومانس، دوبا و ونس

-هب( ب0332) بشارت پژوهشدر همخواني دارد. 
کارگیری سبک مقابلة اجتنابي نسبت به سبک مقابلة 
رويارويي همبستگي بیشتری با موفقیت ورزشي را در 

همچنین  است. رزشکاران به خود اختصاص دادهو
پژوهش خود به ( در 2101نیکولز، يولمان و لووی )

نخبگي و مهارت با  سطح ةرابطدر داری ارتباط معنا
. نتايج اندهعملکرد ورزشي ورزشکاران دست يافت

نشان  ،حاضر پژوهشوی همراستا با نتايج  پژوهش
دهد که میزان نخبگي و سطح مهارت رواني مي

ورزشکاران در تبیین نحوة مقابله آنها با منابع استرس 
کننده است و اين فرايند بر روی عملکرد ورزشي تعیین
پژوهش حاضر نتايج  ،طورهمین د.راذگثیر ميآنها تا

گیران با با استرس کشتي مبني بر تفاوت سبک مقابله
های کردن تفاوتبا لحاظ ،سطح نخبگي آنها به توجه

-تر از آن تیمي و انفرادیگیری و مهمابزارهای اندازه

کننده در اين ورزشي ورزشکاران شرکت ةبودن رشت
ترسي، میلر، گاردان، بلوم و های ، با پژوهشهاپژوهش

ترتیب در ( که به0335(؛ نیکو و وايپرن )2115نیل )
و فوتبال انجام شده  خهای هاکي روی يرشته

نیز ورزشکاراني که  هاپژوهشهمخوان است. در اين 
از سطح مهارت رواني بااليي با توجه به سطح نخبگي 

اده برخوردار بودند، بیشتر از سبک مقابلة اجتنابي استف
با ( 0333تا کرون و هیندل )در همین راس کردند.مي

ای ورزشکاران در جريان های مقابلهبررسي سبک
روی میز به اين نتیجه رسیدند که سبک تنیس ةمسابق

مقابلة اجتنابي با اضطراب کمتر و موفقیت بیشتر 
نیز  (0331) 0همبستگي داشت. انشل و ويلیلمز و هیج

اجتنابي ورزشکاران  ةمقابل ةبه شواهدی مشابه در زمین
ها نوجوان و دانشجو دست يافتند. در تبیین اين يافته

توان حاضر است مي پژوهشراستا با نتايج که هم
های ورزشي که الزم است عنوان کرد که در موقعیت

کشتي(،  ةرشت :تصمیمات فوری اتخاذ شود )مانند

                                                                 
1. Anshel, Williams, & Hodge 
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و فنون مقابلة اجتنابي، ورزشکار را در برابر افکار 
عکس اگر توجه سازد. برصون ميگر ماعمال مداخله

های بازيکن با حوادث بیروني يا دروني )مشخصه
های تکنیکي و هارتآوری( منحرف شود، ممقابلة روی

 گیرند.ثیر قرار ميتاکتیکي تحت تأ
های برخي حاضر با يافته پژوهشاز سويي ديگر نتايج 

ن و لپییز گارديو، بلوندي پژوهشمانند  هاپژوهشاز 
نژاد ( و رمضاني2101(؛ گارديو، نیکولز و لوی )2112)
گارديو، بلوندين  پژوهش( در تعارض است. در 0331)

 ،استگلف انجام شده  ة( که در رشت2112و لپییز )
مدار( و عملکرد خوب با سبک مقابلة رويارويي )مسئله

عملکرد ضعیف با سبک مقابلة اجتنابي همبسته بود. 
گیری، در ابزار اندازه بر تفاوت جزئيعالوهاين تعارض 

پژوهش نیز مرتبط دو  هر ورزشي به رشتة احتماالً
ماني و کشتي، ورزشکار تحت فشار ز است. در رشتة

گلف، ملزم به واکنش  فضايي بیشتری نسبت به رشتة
همچنین  ،باشدهای محیطي ميتر به محرکسريع
ها در اکثر مواقع با استفاده از اطالعات واکنشاين 

 پیشیناندکِ در دسترس و بیشتر وابسته به تجربیات 
شناختي  بارايش زورزشکار خواهد بود که همرا با اف

اين فرايند ورزشکار را به اتخاذ  رو،ازاينو  باشدمي
رويکرد اجتنابي از فشار رواني ناشي از منابع استرس 

 پژوهش رخصوص يافتةطور د. همینکندميملزم 
های ( که از ورزشکاران رشته0331نژاد )رمضاني

بايد  ،دست آمده استههای ملي ايران بانفرادی تیم
 پژوهشکننده در اين همگني ورزشکاران شرکتنابه 

بر حسب انفرادی و تیمي  پژوهشگربندی و تقسیم
های کننده از رشتهشرکت ورزشکاران ةکلیبودن 
احتمالي تعارض  ةکنندکه توجیه شود، توجهمختلف
حاضر خواهد  پژوهشبا نتايج  پژوهش مذکورنتايج 

 بود.

تفاوت سبک مقابلة با حاضر مبني پژوهش نتايج 
همچنین  ،وجه به سطح نخبگي و مهارتاسترس با ت

 باشد.های مقابلة نیز همخوان ميهبا برخي از نظري
( 0333( و کرون )0330روت و کوهن ) :برای مثال

مد را برخورداری از آکارگیری سبک مقابله کارهب ةالزم
 اند. اين شناختعنوان کردهمناسب شناخت هیجاني 

مربوط به  ایبه فرايندها و ساختارهای حافظه
شناخت هیجاني  شود.ها گفته مينامگذاری هیجان

کند که فرد چگونه معناهای هیجاني و تعیین مي
د. در اين های هیجاني را شناسايي کنموقعیت

حاضر با توجه به سطح مهارت  پژوهشخصوص نتايج 
گیران که کشتي دهدميگیران نشان و نخبگي گشتي

نخبه در پرتو اين شناخت هیجاني، عالوه بر افزايش 
ها )معنا و هیجان ةاحتمال شناخت صحیح و واقع بینان

بیني و میزان تسلط خود را پیش( قدرت موقعیت
ثرتری برای ؤراهبردهای مقابلة مافزايش داده و 

-زا، از جمله استرسهای استرسعیتمواجهه با موق

 ،برند. بر اين اساسکار ميهای ورزشي و مسابقه به
کارگیری شناخت با هگیران نخبه با بکشتي
بیني، کنترل و راهبردهای مقابلة کارهای پیشسازو
کشتي  ةدر رشت مد، به افزايش موفقیت ورزشيآکار
)کريستینسن، روبرتس، آبراهمسون،  افزايندمي

ها نبز به توانايي فرد . مديريت )مهار( هیجان(2113
شود. ها در خود و ديگران گفته ميبرای تنظیم هیجان

ها قدرت مديريت وقتي در خدمت سازماندهي هیجان
مديريت ضعیف به  ةيندی که در سايآقرار گیرد، فر

-شود، از بحرانسادگي دچار اغتشاش و آشفتگي مي

کند. مديريت )مهار( های هیجاني پیشگیری مي
های هیجاني با پیشگیری و افزايش سازش، زمینه

گیران نخبه شتيالزم را برای موفقیت ورزشي ک
گیران های رواني که کشتيمکانیزم ،کندفراهم مي

زا، بنابر نتايج اين ماهر در موجهه با منابع استرس
نتايج ه یندر همین زم گیرند.کار ميهکمتر ب پژوهش
که  قابل توجیه است لزاروسبا نظرية حاضر  پژوهش

های مثبت(، های مقابلة انطباقي ) تمرکز بر جنبهروش
تمرکز بر مسئله، خودياری، و جلب حمايت اجتماعي، 
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سبک بارور يا کارآمد نامیده است. ارتباط با ديگران را 
هشت روش براين اساس، ( 0332لزاروس و فلوکمن )

اند که مجزا برای مقابله با فشار رواني بیان داشته
 ،3خودکنترلي ،2نشینيعقب ،0عبارتنداز: مواجهه

، پذيرش مسئولیت، فرار 2جستجوی حمايت اجتماعي
. با توجه به 0حل مسأله و ارزيابي مثبت ،5يا اجتناب

را  پژوهشتوان نتايج اين قسمت از اين نظريه مي
نخبه خود را کمتر گیران که کشتي گونه تبیین کرداين

دهند و در بیشتر زا قرار ميعامل استرس ةدر مواجه
های جای ايستادگي و مقاوت در برابر فشارهمواقع ب

جهت رواني و  ، با تغییرعواملرواني و واکنش به اين 
کنند به وظايف کارکردی خود حتي فیزيکي سعي مي

 يمواقعچنین  در رو،ازايندر رقابت متمرکز شوند و 
نشیني کرده و از صرف انرژی گیران نخبه عقبکشتي

-کنند و در مقابل تالش ميرواني خود جلوگیری مي

کنند با کسب حمايت اجتماعي، از ديگران در حل و 
زا کمک بخواهند، طي های تنشعاملبر طرف کردن 

اين است که ارزيابي  ةها نشان دهندکردن اين فرايند
زا و راه حل های استرسنخبه از عاملگیران کشتي

مسائل، در بیشتر مواقع مثبت است؛ تمامي اين 
( 0332لزاروس و فلوکمن )راهبردها در راستای نظريه 

مثبت  ةنتیجگرفتن ها در اين مکانیزم رو،ازايناست. 
که طوریهثر و مفید باشد، بؤتواند مها مياز رقابت

د از عامل کردن خوگیران نخبه با خارجکشتي
های خود برای سازی، از قابلیتزا و با آراماسترس

  د.نکنبهتر و موفقیت استفاده مي ةکسب نتیج
-پژوهشو  های اين پژوهشنظر به يافته، درنهايت

ة سبک مقابلهای مختلف های مشابه در رشته
گزيدن از عامل اجتنابي، که وجه مشخصة آن دوری

                                                                 
1. Confrontation 

2. Distancing 
3. Self - control 
4. Social support 
5. Escape - avoidance 
6. Positive reappraisal 

اهمیت دانستن انگاری و بيهزا از طريق ناديداسترس
گرفتن از شناختي، کمکع، ايجاد فاصلة روانموضو

 مول ورزشيهای معديگران و پرداختن به فعالیت
گیران نخبه در های مختلفي به کشتياست، به شکل

نتیجه به اجرای بهتر ، و درکاستن از میزان فشار رواني
 کند. کمک ميمهارت ورزشي 

توان در زمینة آموزش مي های اين پژوهشاز يافته
ای با استرس به ورزشکاران انفرادی راهبردهای مقابله

رشتة کشتي استفاده کرد. در  خصوصبهو برخوردی 
علمي مبتني های مقابله در يک فرآيند آموزش سبک

به ورزشکاران و جلوگیری از  ها،پژوهشبر نتايج 
صورت هو ب ،يادگیری آنها از طريق آزمون و خطا

تواند در تسهیل فرايند مقابلة ورزشکاران تجربي مي
تواند خود را در مؤثر باشد. نتايج اين رويکرد مي

اران نشان داده و بر میزان موفقیت ورزشي ورزشک
مندی و درنهايت، در سالمت رواني آنها رضايت

؛ نیل، هانتون، ب0333؛ 0330)بشارت،  گذار باشدتأثیر
و برونداد نتايج تاب اعمال باز .(2100ماللیو و فلتچر، 
-به ويژگي های مقابلة کارآمد باتوجهاستفاده از شیوه

، استقالل در ورزشي در عملکرد سازگار های رشتة
 بروز خواهد کردورزشکاران مقابله و پايداری در مقابله 

 .(2100)اسمیت، نتومانیس، دوبا و ونستنکیست، 
های شیوه ج پژوهش حاضر در شناسايي و مقايسةنتاي

با  گیرانمختلف مقابله با استرس در کشتي
 021جامعه و نمونة آماری )  های خاصمحدوديت
، تدارک اساسگیر تهراني( همراه است؛ برايننفرکشتي

دهي منظور تکمیل فرآيند تعمیمهای پژوهشي بهطرح
های در جامعه درخصوص نتايج برآمده از اين پژوهش

 .رسدنظر ميضروری به ،آماری متفاوت

 :منابع

وری شناسي ورزش، از تئروان (.2111) .انشل، مارک .0
(. ص 0331علي اصغر مسدد ) ترجمة .تا عمل

 .0331. انتشارات اطالعات، تهران 011-051
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