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 چکیده:
ان جوانبر عملکرد  یمانند اسررتر ، اضرر راا و اگ ررردگ  یعوامل روانشررنا ت ریتاث زانیم یپژوهش حاضررر با هدب بررسرر 

و جامعه مورد م العه شرامل   یانجام شرد  رو  پژوهش حاضرر از نوه همت رت     یکشرور  یقهرمان یهادر رقابت ریگیکشرت 

 جوان 76شامل   یان کشور شرکت کرده بودند   نمونه مورد بررس   جوان ینبود که در م ابقات قهرما  ریگیان کشت جوان یتمام

  لیشرررکت کرده بودند  در پژوهش حاضررر از رو  ت ل 1397 ان کشررور سررا جوان یبودکه م ررابقات قهرمان یریگیکشررت

ستفاده شدکه در آن متغ   کیلوژست  ونیرگرس  و  ریگیان کشت جوان سط در ک ب مدا  تو  تیعدم موگق اي تیواب ته موگق  ریا

از پرسشنامه استاندارد      یاستر ، اض راا و اگ ردگ    زانیها بود  مآن یاستر ، اض راا و اگ ردگ    زانیم تقل م  یرهایمتغ

DASS-21 یمنف ریتاث جوانگیران کشررتیدر عملکرد  ینشرران دادکه اسررتر ، اضرر راا و اگ ررردگ   جيبدسررت آمد  نتا  

ب با  ی( و اگ رردگ -1.478 ریتاث بي(، اضر راا ب با ضرر   -1.554 ریتاث بياسرتر  ببا ضرر   زانیم ن،ینچدارد  هم داریمعنی

 دارند  ریگیان کشتجوانرا بر عملکرد  یرگذاریتاث نيشتریب بی( به ترت-0.705 ریتاث بيضر

 یکشت ک،یلوژست ونیرگرس ،یاستر ، اض راا، اگ ردگ کلیدي: کلمات
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  مقدمه

در  برای رشد و پیشرگت در اين زمینهرويکرد بوده است   بشرزندگی  ترين نیازهایاساسیاز  هموارهورز  در طو  تاريخ،  

کشورهای پیشرگته  در جهان امروز،  آورده استرا برای آن به وجود  گراوانی باز وردهایو  رونق کمتری داشتهبعضی جوامع 

ل نتايج حاص دهند در بروز رسانی آن ت قیقات ب یاری را انجام میتخصصی طور به  ای قائل بوده وارز  ويژه ورز  برای دنیا

شده در م ابقات جهانی اين کشورها  اکت ابیهای مدا  اگزايش تعدادس ح سالمت مردم و  موجب باال رگتناين ت قیقات  از

 است 

به  چنین، اين رشتهطی کرده است  همرا  پیشرگتسیر  در طو  زمان ه استقدمت چندين هزار سالکه دارای رشته کشتی 

ج مانی و  توان باال رگتنو نقش مهمی در رشد و  شدهابعاد وجودی ان ان  تمامی موجب تکامل مفید ب یار عنوان ورزشی

در ی ت رککم شده است که اين  ود موجب روز به روز در تکنولوژیپیشرگت  امروزه جوامع بشری دستخو   داردحرکتی 

  بهتود دهدرا  اگراد يک جامعه یهای ج مانی، روانی و اجتماعهارتم تواندمی به  وبی اين رشته اگراد مختلف شده است 

 ( 1393بنوربخش، 

 بیان مسأله

آن،  یاز ابعاد گن یکيدارد   یشتریبه تخصص ب ازیگراوان، ن یدگیچیو پ تیح اس لیبه دل هاتیدر تمام موقع تیو ترب میتعل

است   المللینیب یهاتیموقع یبرا یدر س ح مل ژهيورزشکاران به و یو آماده ساز تیدر ترب یروان شنا ت ليتوجه به م ا

رقابت و  دانیکه در م یاند، اما زمانرا  لق کرده یناب هایحرکت نيتمر هایتیدر موقع یاز قهرمانان ورزش یلیمثا    یبرا

و هواداران  انمربی  ود، انتظارات اندنتوان ته استر ، و اض راا اثر در اند،قضاوت تماشاگران قرار گرگته ايدر معرض تماشا 

 ( 2017نوريس و همکاران، را برآورده کنند ب

 در تاکتیکی و تکنیکی مهارت  است ورزشی هایاز عوامل کلیدی  موگقیت در ب یاری از رشته یکي یو روان یآمادگی روح

 ورزشی هایم لوا ورزشکار تقريتا غیرقابل اجراست  اکثر تیم یو روان یروح طشراي داشتن بدون  اص ورزشی رشته يک

درطو  سا  از روانشنا  ورزشی با تجربه استفاده  یو روان یروح تفاوتم هایجنته در م لوا آمادگی س ح به دستیابی برای

   کنندمی

 تيو تقو نيبرای تمر یم تلزم صرب زمان کاگ یج مان یدارد  همان ور که آمادگ یدر علل روان شهير یورزش هایتیموگق

اض راا و استر ، کنتر   ،یهمچون مهارت در توجه، مهارت در کنتر  اگ ردگ یاز عوامل زین یروان یعوامل آن است، آمادگ

من رب کردن اگکار،  ند،ينا وشا جاناتیه هیتخل ت،يحما یج تجو ،یمن ق لیت ل ،یذهن یسازآرام ،یذهن یرسازياگکار، تصو
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و  شودمی ريبه مرور و با صرب زمان امکان پذ زین یروان یبه آمادگ دنی  رسشودیم لیکردن تشک ینیشدن و عقب نش میت ل

 را برای ورزشکاران گراهم آورند  یگرصت نیآگاه، چن انیو مرب رانياست که مد نيم تلزم ا

 زياند و آنچه نفرات برتر را متماس ح کيدر  یو ج مان یبه ل اظ گن ،یتا ده نفر او  م ابقات جهان ،یکشت یرشته ورزش در

 کیتاکت ک،یگقط بر سرتکن  ريامروز رقابت د ایی(  در دنکندیتفاوت م جاديکه ا یست بتفاوتا هاآن یروان یآمادگ سازد،یم

 باالتری بر وردار باشد  یو روان یروح یاست که از آمادگ روزیپ یرگییکشت  ت،یبرتر ن یو قدرت بدن

امری ورزشکاران  برای یشنا تهای روانبه مهارت یابیدستبا توجه به آمادگی ذهنی برای عملکرد بهتر در م ابقات، ضرورت 

  تر از اگراد عادی استبوده و مهم حیاتی

ارا تج یذهن رسازیيبا تصو نی  همچنشودم لوا ورزشی میعملکرد ورزشکار موجب  یخت یان بر تیوضع نيبهترواره هم

موجب آمادگی ذهنی کار  ني  اردک مرور دهدرخ می ندهيدر آی م لوبی که دادهايروبصورت   را هاتوان آنمی گذشته مثتت

 ( 2008بشارت ، ب شودمیبرای م ابقه  ورزشکاران

آنها بر  ریتاث زانیاض راا، استر  و م ،یاگ ردگ زانیکه شامل م گیران جوانکشتی یو روان یروح طيحاضر، شرا قیت ق در

 قرار گرگت  یمورد بررس یقهرمان کشور( در م ابقات ک ب يا عدم ک ب مدا ب رانیگ یعملکرد کشت

 ضرورت و اهمیت پژوهش

 ،انشل و ولزب  تندین  ريپذ يیاز هم جدا یو قهرمان یاست و استر  و ورز  س ح رقابت جيرا یدر ورز ، موضوع استر 

مواجه  بینیپیش رقابلیغ طیم  کياست که ورزشکار با  نيارتتاط ا نيوجود ا یهااز علت یکي(  2017بورک  و  2000

 ود  نيرا دارند و ا یروزیعملکرد و پ نيبهتر رانتظا هاو رسانه یمرب  ر،يد یمهم است  از طرگ اریدر آن ب  جهیکه نت شودمی

(  ابعاد 2011رمضانی نژاد و همکاران،  و  2017 ،الکس و همکاراناستر  در ورزشکاران است ب جاديا یبرا   ريد یلیدل

 میم تق ارتتاطی هاآنبا آن مواجه ه تند، با عملکرد  یانفراد هایرشته ورزشکاران بخصوص ورزشکاران، که استر  ترگ ترده

(  حضور 2017گوستاگ ون،  و  2015 ،گیلهو و همکارانشود ب یزندگ یعیطت وندممکن است موجب ا تال  در ر یدارد و حت

 یسهم نوعیکه به  یاگراد یتمام ن،ي(  بنابرا2015لین، استر  است ب جاديعوامل ا نياز مهمتر یکي ،یورزش یهادر رقابت

 کارهایآشنا شده و راه  یکننده استر ، اض راا و اگ ردگ جاديبا عوامل و منابع ا ديدارند، با یدر ورز  و م ابقات ورزش

 واهد  بخشانيعملکرد ورزشکار ز برای ،زاتنشاست که عدم کنتر  عوامل  یهي(  بد2010بشارت، را بشناسند ب هانکنتر  آ

 ( 2000 ،انشل و ولزبود ب
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ب ذارد   یمخرب ریتأث ورزشی یهامهارتبر اجرای  تواندمی( م ابقات اگ ردگی و اض راا استر ،ب زاتنشعوامل  ن،يبنابرا

 از زاتنشعوامل  یورزش دادهایيباشد  در رو اديز ايکم  تواندیعوامل م نيبا توجه به ادراک ورزشکار از ا ریتاث نيا زانیم

نیل و ب آيدمیبه وجود  ازهاین نيواکنش ورزشکار به ا نیچنو هم ن،یو م ئول یمرب یابيارز ،ی یم  ازهاییمتقابل ن راتتأثی

و دل ردی  یسر وردگ ،یمانند ن ران ندياز اح اسات نا وشا یفیدر اغلب موارد با ط تواندمی نديگرآ ني(  ا2011همکاران، 

 یمانند استر ، اض راا و اگ ردگ یشده، عوامل روانشنا ت انی(  با توجه به م الب ب2015کروکر و همکاران، همراه باشد ب

 است  یيک م ئله مهم در ورز  قهرمان

 پژوهشف اهدا

 هدف کلی -1-4-1
 هاآن یورزش تیکشور و ارتتاط آن با موگق یجوان شرکت کننده در م ابقات قهرمان رانیگ یکشت یروان مرخین هیته

 اهداف جزیی -2-4-1

 کشور  یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمانگیران کشتی یاگ ردگ زانیم ریتاث یبررس -1

 کشور  یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمانگیران کشتیاض راا  زانیم ریتاث یبررس -2

 کشور  یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمانگیران کشتیاستر   زانیم ریتاث یبررس -3

 سؤاالت پژوهش

 شوند سؤاالت پژوهش حاضر از دو بخش سؤا  اصلی و سؤاالت گرعی تشکیل ياگته است، که در ادامه بیان می

 سؤال اصلی پژوهش -1-5-1

 دارد؟ ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگیکشت ی روانشنا تیهاشا ص ايآ

 سؤاالت فرعی -2-5-1

 دارد؟ ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یکشت یاگ ردگ زانیم ايآ -1

 دارد؟ ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یاض راا کشت زانیم ايآ -2

 دارد؟ ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یاستر  کشت زانیآيا م -3

 هاي پژوهشفرضیه

  دارد ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یکشت یاگ ردگ زانیم -1



7 

 

  دارد ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یاض راا کشت زانیم -2

  دارد ریکشور تاث یجوان بر عملکرد آنان در م ابقات قهرمان رانیگ یاستر  کشت زانیم -3
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 فصل دوم

 مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه

متغیر واب ته پژوهش،  کنیم ها را بیان میگیری آندر اين گصل مفاهیم تئوری و مفهومی متغیرهای پژوهش و ن وه اندازه

میزان  برابرچنین، متغیرهای م تقل پژوهش است  هم کشور یجوان شرکت کننده در م ابقات قهرمان گیرانموگقیت کشتی

 ه تند  گیران جوانمیزان ان یز  اين کشتی میزان اض راا و، استر 

 تعاریف و مفاهیم متغیرهاي پژوهش: -2-2

  :(گیران جوانموفقیت کشتیمتغیر وابسته پژوهش ) -1-2-2

تواند داشته باشد  در ورز  قهرمانی منظور از موگقیت ک ب مدا  در های مختلف مفاهیم گوناگونی میموگقیت در زمینه

 به مفهوم ک ب مدا  در م ابقات کشتی توسط وی است در عرصه ورز  موگقیت يک کشتی گیر بنابراين م ابقات است  

به عنوان موگقیت کشتی  97ابقات قهرمان کشوری جوانان کشور در سا  ( در م طال، نقره يا برنزدر اين ت قیق، ک ب مدا  ب

از آن به عنوان عدم موگقیت  های چهارم و بعدمدا  و ک ب رتته چنین، عدم ک بگیران جوان در نظر گرگته شده است  هم

 شود در نظر گرگته می

 پژوهش مستقل متغیرهاي -2-2-2

 ، اض راا و اگ ردگی به عنوان متغیرهای م تقل پژوهش در نظر گرگته در اين ت قیق، سه شا ص روانشنا تی استر

 دهیم شوند  در ادامه، با جزيیات مفاهیم اين سه متغیر م تقل را توضیح میمی

 استرس-1

ندارد، دچار عدم تعاد ، تعارض  یوی هماهن  یو امکانات کنون هاتیروبرو شود که با ظرگ ی يبا شرا طیکه گرد در م  یهن ام

 (  1385 داياری گرد و پرند، ب ندگويیاستر  م داديرو نيکه به ا شودیم هايیو کشمکش

 ايو  یکيزیگشار گ اياز کشش  یحالت"آورده است:  نیاستر  چن حیدر توض "من-النگ" یو روانپزشک یروانشناس گرهنگ

(، ی یبم  یرونیب اي یمنتع، استر  ممکن است درون نی  بر اسا  هم"شودیگرد اعما  م یکه ماگوق سازگار یروانشنا ت

در  یو اح اس یذهن ،یکيزیگ یما به سازگار ازیاستر  حاصل ن یکل(  به طور 2018زيناه، باشد ب ايمداوم و پا ايکوتاه و گذرا 

  ( 2018جنین ز و همکاران، است ب رییتغ کيمقابل 

استر  اشاره به کیفیتی از تجربه دارد که توسط عمل متقابل شخص ر م یط ر از طريق بیش بران یخت ی  يا کم بران یخت ی  

  ( 2000بآلدوين، گرددمیايجاد شده و منجر به درماندگی روانشنا تی يا گیزيولوژيکی 
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ر حالت درونی ارگانیزم بکه گاهی 1نموده است: ( سه تعريف از استر  را شناسايی 2000؛ به نقل از آلدوين، 1975ب   ونیم

عتارتی  به  ر تجربه ای که ناشی از عمل متقابل شخص و م یط است3ر يک واقعه  ارجی بيا استرسور( 2به گشار  اشاره دارد( 

نظیر بر ی استر  را به عنوان پاسخی به شرايط م ی ی در نظر گرگته اند بنظیر سلیه( که براسا  معیارهای گوناگونی 

های معین، ناراحتی هیجانی، مشکل در عملکرد، يا تغییرات گیزيولوژيکی نظیر اگزايش هدايت پوستی يا اگزايش س ح هورمون

 را زا استر  واقعه به ارگانیزم درونی پاسخ مختلف هایتعريفی از استر  مولفه چنین(  2004بديوي ون،  شودمیتعريف 

 :پردازيم می آن توضیح به زير در که شودمی شامل

  :  استرس به عنوان پاسخ )یا حالت درونی ارگانیزم(الف

ی گیزيولوژيکی و هم هیجانی اشاره دارد  م العات انجام شده بر روی هاواکنشبه عنوان حالت درونی ارگانیزم هم به  استر 

ی گیزيولوژيکی به استر  بر سی تم عصتی مرکزی و پیرامونی و سی تم ايمنی و غدد درونريز تمرکز داشته است هاواکنش

 :(1969بالزارو ،  شوندمیی استر  در نظر گرگته هاشا صدسته واکنش به عنوان  چهار(   به طور کلی 2000بآلدوين، 

ی استر  هاپاسخ شم، اگ ردگی و گناه که نشانة طتقة مهمی از گزار  عواطف مختل نظیر تر ، اض راا،  .1

  ه تند 

ی رگتار حرکتی نیز می توانند نشانة استر  باشند نظیر لرز ، اگزايش تنش هاواکنشی رگتاری ر حرکتی: هاواکنشر 2

ی رگتاری گريز و حمله يا پر اش ری نیز می توانند در اين هانشواکعضالنی، ا تالالت گفتاری، تظاهرات چهره ای ويژه، 

نزديک شدن يا دوری کردن( همانند شدت آن در استنتاط رگتار به عنوان  ه،مقوله قرار گیرند  هدگدار بودن رگتار بنظیر حمل

  پاسخ استر  نقش دارد

نیم نه از آسیب زيرا شواهد آزمايشی نشان داده اند که کر تغییر در کفايت عملکرد شنا تی: در اينجا ما از تغییر ص تت می3

ادبیات پژوهشی گ ترده ای   آن را ت هیل کند تواندمیگعالیت شنا تی را دچار آسیب نمايد،  تواندمیاستر  همان ور که 

 د وجود دارهای ادراکی و حرکتی و سازگاری اجتماعی در صوص تاثیر استر  بر ادراک، تفکر، قضاوت، حل م ئله، مهارت

ی سی تم عصتی  ودکار بگعالیت قلب، اندامهای تنف ی، غدد هاواکنشر تغییرات گیزيولوژيکی: اين دسته شامل هر دو 4

در نظر گرگتن استر  به  استعرق( و غدد گوق کلیوی که ت ت شرايط استر  هورمونهای مختلفی را ترشح می کند 
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درونی ارگانیزم بويژه در نظريه سلیه به طور عمده ای به  یزيولوژيکیی گهااسخپعنوان يک پاسخ با تاکید عمده بر تغییرات و 

 : وردچشم می

 سلیه ر الف: نشان ان سازگاری عمومی1

درک نظريه سلیه در صوص نشان ان سازگاری عمومی الزم است در ابتدا نظری به نظريه جنگ ر گريز کانون بآلدوين،  برای

( اندا ت  براسا  نظر کانون به هن ام رويارويی با شرايط چالش بران یز، ادراک تهديد هیپوتاالمو  را گعا  کرده و 2000

که اين هورمون غدد گوق کلیوی را  شودمی(ACTH)اعث رهاسازی هورمونرا ت ريک نموده و ب گیزهیپوتاالمو  غده هیپو

نمايد پس از گعال ازی غدد گوق کلیوی، بخش مرکزی اين غده شروه به ترشح اپی نفرين و نوراپی نفرين می نمايد گعا  می

  در طی واکنش ددگرمیواکنش جنگ ر گريز  آنها باعث گعال ازی سی تم عصتی سمپاتیک و به موجب که اين هورمون

جنگ ر گريز، ضربان قلب، تنفس و گشار  ون اگزايش ياگته و اک یژن بیشتری به مغز و عضالت جريان می يابد  پس از از 

بر می گرداند   سلیه طرح جنگ گريز کانون  5سازی سی تم پاراسمپاتیک بدن را به حالت هومئوستازیبین رگتن تهديد، گعا 

تمرکز نمود،  شوندمیر سلیه برکورتیکواستروئیدها که از بخش قشری غدد گوق کلیوی ترشح 1: را به دو شیوه توسعه داد

ی کانون وسلیه هامد ر گرايند هومئوستاتیک کانون را با توضیح سه مرحله واکنش به استر ، گ تر  داد  2همچنین 

 .(2000 ين،بآلدو کنندمیی عمومی به استر  را بیان هاواکنش

؛  2000؛ آلدوين، 1999بکاسیدی ،  استاين ترتیب نشان ان سازگاری عمومی سلیه شامل سه مرحله به ترتیب زير  به

 :(2004ديوي ون، 

ببا اين تفاوت که در نظريه سلیه اين مرحله  استر واکنش هشدار : در طی اين مرحله ر که شتیه واکنش جنگ ر گريز کانون 1

(ر سی تم عصتی  ود مختار توسط استکنار گعال ازی م ور هیپوتاالمو  ر هیپوگیز شامل گعالیت غدد گوق کلیوی در 

ای شکل گرگته، غدد گوق کلیوی بزرگ های معدی ر رودهب یار قدرتمند باشد ز م زا  اگر واقعه استر  شودمیاستر  گعا  

  شودمیشده و غده تیمو  دچار آتروگی 

 به  يابد می ساز  استر  با دستر ، در ای مقابله هایموجود از طريق مکانیزمر مرحله مقاومت :  در طی اين مرحله 2

 نامناسب يا ناموگق دلیل به که استرسور با مکرر مواجهه اما گرددمی باز تعاد  حا  به بدن باشد موگق گريز يا جنگ اگر عتارتی

   برای انجام است( رخ می دهد به معنی ادامه عمل در س ح بااليی از بران یخت ی دارهش واکنشب گريز ر جنگ واکنش بودن
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و اين منابع از منابعی که برای کارکردهای بهنجار بدن نظیر گوار  و حفظ سی تم ايمنی  استاين عمل نیاز به منابع اضاگی 

له بدن با تهديد ساز  ياگته و مقابله انجام   اين مرحله، مرحله مقاومت است  ممکن است در اين مرحشودمیالزمند، تهیه 

شود با وجود اين، در صورت تخلیه منابع الزم برای ساير کارکردهای بدنی، آسیب رخ  واهد داد  اما سلیه توجهی به تغییرات 

يد  نمی نما دگینظیر نوشیدن الکل، ترک ورز  روزانه و اح ا  اگ ر دهندمیروانشنا تی که در طی مرحله مقاومت رخ 

 اهمد  سلیه شامل تغییرات ستک زندگی، تال  برای مقابله با توقعات، پاسخ هیجانی گرد و نقش منابع بیرونی در اين گرايند

  ز م معده نتیجة مصرب زياد الکل باشد تا تخلیه منابع گیزيولوژيکیممکن است به عنوان مثا ،   ستا

ر مرحلة گرسودگی : اگر استر  زاها همچنان حضور داشته باشند و يا ارگانیزم نتواند به طور موثری به آن پاسخ دهد مرحله 3

  آيدمیسوم، مرحله گرسودگی، ايجاد شده و ارگانیزم يا می میرد و يا صدمات جتران ناپذيری به وی وارد 

 ر الف: طب روان تنی  و استر 2

؛ به نقل از ديوي ون، 1950ی ويژه به استر  مورد ب ث قرار گرگته است  از جمله الک اندر بهاواکنشی حوزه طب روان تن در

 -( معتقد است که حالتهای هیجانی مختلف زيربنای بیماريهای روان تنی می باشند  به عتارتی هر ا تال  روان 2004

با آن ا تال  است  بدين ترتیب در اين حوزه استر  به  ناهشیار مرتتط انیگیزيولوژيايی بروان تنی( نتیجة حالتهای هیج

عنوان يک حالت هیجانی ناهشیار و منفی بپاسخ گرد به واقعه ای استر  زا( به بیماريهای روان ر گیزيولوژيايی مختلف مرتتط 

برابر واقعه استر  زا، به عنوان پاسخی در  دهبه اين ترتیب که بر اسا  نظر الک اندر تکانه های  صمانه و برونريزی نش است

 .منجر به گشار ون باال می گردند

  ر الف: پاسخ سی تم ايمنی به واقعه استر  زا3

: ايمنی ترش ی و ايمنی سلولی  در ايمنی ترش ی، مولفة ترش ی شوندمیهای سی تم ايمنی به دو دسته تق یم  مولفه

ای وجود دارد که س وح مخاطی بدن را مهتلی، بینی و نايژهی ر روده ای، اهسی تم ايمنی در ترش ات اشکی، بزاقی، معد

، شامل A Sig يا  A  به نام ايمونوگلوبولین ترش ی استش تشو می دهد  ماده ای که در اين ترش ات ياگت شده 

ها و رو ها از اتصا  وي  آنکنندمیها  عمل ها و باکتریکه به عنوان اولین دگاه بدن علیه ويرو  استهايی آنتی بادی

 SigA هایاند که تغییر تعداد آنتی بادیهکنند  م العات انجام شده نشان دادها به باگتهای مخاطی جلوگیری میباکتری

با تغییر  لق مرتت ند به اين ترتیب که وقايع روزانه منفی بوقايع استر  زا( باعث ايجاد  لق منفی و  لق منفی باعث کاهش 
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گردد بديوي ون، بحالت درونی ارگانیزم( و اگزايش احتما  بیماری در اثر مواجهه با ويرو  می SigAهایتعداد آنتی بادی

2004). 

م العات انجام شده بر روی ايمنی سلولی از طريق م العه سايتوکاينها بزمانیکه بدن ماده بی انه ای را تشخیص می  همچنین

سازی ماده ای به نام سايتوکاين  عال ازی ماکروگاژها نیز به نوبه  ود آزاددهد از طريق گعال ازی ماکروگاژها به دگاه می پردازد  گ

است که زمانیکه گرد ت ت شرايط استر  زا قرار می گیرد، همانند زمانیکه با عفونت روبرو  دهرا ت ريک می کند( نشان دا

، عالئم بیماری استگردند و گويی که بدن در حا  متارزه با عفونت ، آزاد می، دو سايتوکاين اينترلوکین و اينترلوکینگرددمی

 .(2004بديوي ون،  کنندمیر غدد گوق کلیوی را ايجاد  پوگیزنظیر تب،   ت ی و گعال ازی م ور هیپوتاالمو  ر هی

 ر استر  به عنوان م رک يا يک واقعه بیرونی ا

، می ن رند نه يک پاسخ و آن شودمیآن ت ت عنوان استرسور ياد م ققان به استر  به عنوان يک م رک که اغلب از  ساير

(  در اين دسته از ت قیقات استرسورهای 2004بديوي ون،  کنندمیرا توسط گهرستی طوالنی از شرايط م ی ی شناسايی 

تهديد آسیب  دارند  استرسورهای گیزيکی هم شامل آسیب، که با شتریگیزيکی و استرسورهای گرهن ی ر اجتماعی اهمیت بی

و هم شرايط م ی ی آزارنده نظیر آلودگی، سر و صدا و    استرسورهای  شودمیبدنی گوری همراه است بنظیر طوگان، آتش،    ( 

احتما  وقايع زندگی استر  زا را اگزايش دهد و هم  تواندمیکه هم  شودمیگرهن ی ر اجتماعی شامل گقدان منابع اجتماعی 

دهند میزان استر  زايی آنها را تشديد نمايد  در اين حالت يک واقعه استر  آمیز به واقعه استر  رخ میکه اين وقايع  زمانی

  (2000بآلدوين،  شودمیآمیز دي ر منتهی 

تعاريف متتنی بر پاسخ از استر  اين است که معیارهای آنها واضح و روشن نی ت  تغییرات گیزيولوژيکی بدن می  مشکل

، رخ دهند بنظیر پیش بینی يک رويداد لذت شوندمیيی که استر  زا قلمداد نهام رکه تعداد زيادی از توانند در پاسخ ب

بخش(  همچنین در نظر گرگتن استر  به عنوان يک م رک باسترسور( نیز اين مشکل را دارد که تعیین اينکه دقیقا چه 

به عنوان مثا  ازدواج که اغلب واقعه ای مثتت در چیزی استر  زاست مشکل است  استرسور تنها يک واقعه منفی نی ت  

اگراد از نظر ن وة پاسخ ويی  هبه عنوان  استرسور تلقی شود زيرا نیازمند سازگاری است  به عالو تواندمینیز  شودمینظر گرگته 

(  2004بديوي ون،  کندنمیهای زندگی با هم متفاوتند و يک واقعه معین در همه اگراد مقدار يک انی استر  تولید به چالش

  رسدمیبه اين ترتیب توجه به يک عامل واس ه ای شنا تی ر مقابله ر به منظور تعريف ص یح استر  ضروری به نظر 
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  ر استر  به عنوان تعامل گرد و م یط ج

معتقد است که در نظر گرگتن استر  به عنوان يک واقعه بیرونی تفاوتهای گردی را در ارزيابی و درک استر  مورد  الزارو 

بی توجهی قرار می دهد  استر  را می توان به عنوان ترکیتی از در واستهای م ی ی و منابع گردی در نظر گرگت  در اين 

الزارو  درک استر  يا ارزيابی آن به میزان در واست بتوقعات(  نظر ابقمد  گرايندهای شنا تی نقش عمده دارند م 

(  الزارو  چنین عنوان نمود که استر  2000م ی ی و میزان منابع گرد برای کنار آمدن با اين توقعات ب ت ی دارد بآلدوين، 

ايند به ذهن آوردن يک پاسخ بالقوه : ارزيابی اولیه که گرايند درک   ری برای گرد است  ارزيابی ثانويه، گراستگرايند  3شامل 

و مقابله گرايند انجام آن پاسخ است  گرچه اين گرايندها در ساده ترين شکل  ود به صورت يک توالی   ی  استبه تهديد 

يک گرايند  هدر عوض نتیج دهندمیقابل توضی ند اما الزارو  تاکید نموده است که اين گرايندها در يک جريان نامنق ع رخ ن

يک گرايند پیشین را دوباره گرا وانی نمايد  به عنوان مثا  درک اين نکته که يک پاسخ مقابله ای کارآمد به سرعت  تواندمی

ممکن است باعث شود تا شما يک تهديد رابه عنوان کمتر تهديد کننده مجددا مورد ارزيابی قرار دهید  و  استقابل دستر  

ز میزانی که مورد انتظار است کارآمد باشد، شما س ح تهديد يا اينکه چه پاسخ مقابله مقابله ای کمتر ا خکه يک پاسيا زمانی

را مجددا مورد ارزيابی قرار می دهید و بنابراين کل اين مجموعه گرايندها در يک شرايط استر  زا مکررا از  استای مناسب 

های شرايط م ی ی ر  نتیجه عدم تعاد  بین در واستنظر الزارو  است از  (1989بکارور، شی ير، ونتراا،  شوندمینو تکرار 

 .(2000بآلدوين،  استو توانايی گرد برای مقابله با آن 

 اضطراب

 ت مربوط به  ا تالالجهان استدر  یو روان شناس یا تالالت روانپزشک نيتر عياز جمله شا ی: ا تالالت اض راب اض راا

  دهداگزايش میبه ا تالالت قلب و عروق را  واب ته ریمرگ و م تعداداض راا مزمن 

ا تالالت  یقابل وصو  برا یجالب و قانع کننده است در حا  حاضر درمانها یم العه ا تالالت اض راب یکيولوژینورب دگاهيد از

و اغلب متهم است  ندينا وشا اریب  اگتهي میاح ا  تصم یاست اض راا نوع یدرمانها در روانپزشک نياز موثر تر یاض راب

  تکرار ادرار و     همراه است یقراری، سر درد ، ب قيقلب ، تعر پشمانند ت یچند اح ا  ج م اي کيکه با 

  کنندیم فيتعر به صورت زيراض راا را  (1383ب ل اردیو ه ن ونیاض راا : اتک فيتعر
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 تر از موضوه تر  است یا تصاصرو  تر و دارد   موضوه اض راا معموال نامشخص وندیو دلشوره که باتر  پ ین ران حالت

  و همکاران( یترجمه براهنب

از وجود  یپش قلب و عرق ( و آگاهتب مثل  یولوژيزیگ یاز اح ا  ها یعالئم اض راا : اح ا  اض راا دو جزء دارد: آگاه

 زین یریادگياض راا بر تفکر و ادارک و  ری  تاثابدي شياح ا  شرم اگزا جهیو تر   اض راا ممکن است در نت تیعصتان

  شنا ت  ارج بماند رهياز دا دينتا

 همه  کندمی لیت ه زیحوادث را ن یادارک را نه تنها در ارتتاط با زمان و مکان اگراد و معان یها یدگرگون شيدایپ اض راا

نفر  4هر  از  دهند یم لیرا تشک یا تالالت روان یگروهها نيعترياز شا یکي یاض راا( ا تالالت اض راب یشناس یریگ

از مردها  شتریها بدرصداست  زن 17ماهه آن  12 وهیش زانیاست و م یا تال  اض راب ینفر دچار نوع کيحداقل  يیکايآمر

، ترجمه کاپالن و سادوکباالکم است ب یاقتصاد یا تال  در س ح اجتماع نيا وهیا تال  دچار شوند   ش نيممکن است به ا

 (1382اگکاری، 

شوند به طور  یاستفاده م اریحاالت ب  فیتوص یروزمره برا یه تند در زندگ یاض راا : استر  و اض راا کلمات اي استر 

چون  ی يکه در شرا یقرار ، هن ام کيدر سر  ریو تا  یدر جمع، به هن ام امت ان، مشکالت ماد یمثا  به هن ام سخنران

هن ام سخن گفتن  ی  ولميها ندارآن یهابه تفاوت یتوجه چندان کنیممی ستفادهدو کلمه ا نيباال در سخنان  ود از ا طيشرا

 یاستر  و اض راا درک کرد  در روان شناس انیتر بود تفاوت م قیدق ديدر کودکان و نوجوانات با عيشا یاز مشکالت روح

 ايگرد  یکه برا آيدمیدر  یروانمشکل بهداشت  کيبه صورت  یاستر  مزمن است که هن امتر از شرگتهیاض راا مرحله پ

 جادياو ا تال  ا یروزانه و عاد یدر انجام کارها اياو به اهداگش شود و  دنیمانع رس ايبوجود آورد  یرنج ناراحت زین انیاطراگ

  (1382، ترجمه اگکاری، کاپالن و سادوکب کند

  افسردگی

اح ا   اگ رده اگراد  شوداستفاده می ک الت غم ینی، ناامیدی و  حالتاز  بیان وضعیتی به منظوراگ ردگی  عامیانهدر حالت 

و با ن رانی از  کنندو با آنان همدلی  کردهکه دوستان، همکاران و  انوادهای آن ها نمی توانند مشکل آنها را درک  کنندمی

  (1380شمس،ب تلقی کنندها را به عنوان گردی متمارض اين که آن

  :افسردگی اختالل
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که دارای حزن و اندوه شتیه ه تند و معموالً اح ا  تنتلی و نومیدی شديد دارند واحترام  رودمیواژه برای اگرادی به کار  اين

از  واا هر روز صتح با حالت بی قراری و   ت ی  و کنندمیو ارز   ود را از دست داده و مرتب  ود را سر زنش وت قیر 

  شوندمیانرژی روبرو  متودبر واسته و در کارهای روزانه با ک

: به طور کلی تعريفی که از اين واژه به عمل آورده اند عتارت است از حالت ناشادی که ت مل آن برای گرد دشوار بوده تعريف

ی، بی تفاوتی ن تت به عملکردهای اين دسته از شاگردان در کال  حالت به حال استو اين حالت اگ ردگی توأم با اض راا 

به طوريکه گاه دچار اگت ت صیل شده يا ق ع ارتتاط اجتماعی با دوستان و  دهندمیو جريان های کال  از  ود نشان 

، دقت شود که اگ ردگی با اندوه تفاوت دارد اندوه معموالً از حادثه ناگواری که برای گرد پیش  دهندمیهمکالسیان  ود نشان 

برای مدتی  گرددمیيا مرگ از گرد جدا  طالقو طتیعی است   هن امی که يکی از نزديکان به علت  آيدمیبه وجود  آيدمی

  (1380گرقانی رئی ی، ب شودمیاندوه و حزن حادث 

تصمیمی ب یرد يا گعالیتی را شروه  تواندمین کندمیمشخصه اساسی اگ ردگی، نا امیدی و غم گینی است  شخص اح ا   دو

و ممکن  کندگريه میگاه   شودمیمند شود  شخص اگ رده در اح ا  بی کفايتی و بی ارزشی غوطه ور کند يا به چیزی عالقه

  (1396، و م  نی ب احدی است به گکر  ودکشی نیز بیاگتد

 پیشینه پژوهش -2-3

شود  در ابتدا به بررسی پیشینه م العات انجام گرگته در اين زمینه پردا ت میدر اين ق مت به مرور پیشینه پژوهش حاضر و 

 پردازيم  ارجی و در ادامه به مرور پیشینه دا لی می

 پیشینه خارجی -2-3-1

  اض راا، یرقابت یهادر ورز  یامقابله یهامنابع استر  حاد و ستک"در م العه ای با عنوان  (2000انشل و همکاران ب

که  نددیرس جهینت نيبه ا هاآن پردا تند  یرقابت یهادر ورز به بررسی تاثیرگذاری اض راا و استر   "استر  و مقابله

 اي یمانند تر  از با ت، ارتکاا   ای روان اگ ردگی و اض راا ،عوامل استر  ریت ت تأث ادیيتا حدود ز یعملکرد ورزش

قرار  ،یاز طرب مرب خیاز سوی داور و توب مهيجر اگتيدر ب،یرق تیموگق اي تقلب یمشاهده ،یت مل درد و ناراحت ،یبدن

   ردگییم
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 به بررسی "و ستک مقابله  ارجی دا لی وحاد  یها استر  نیراب ه ب" در م العه ای با عنوان (2015ال نتالی و انشل ب

 اگ ردگی و اض راا ،عوامل استر  يیشناساها به اين نتیجه رسیدند که آن ارتتاط بین استر  و ستک مقابله پردا تند 

 ی است ضرور یورزش

به  "ديجد یکار ورزش کياستر ، مقابله و عملکرد در  ،Dنوه  تیشخص"در م العه ای با عنوان  (2018بروکولز و همکاران ب

ها به اين نتیجه رسیدند آن عملکرد ورزشکاران در يک رشته جديد پردا تند و  اگراد تیشخصو نوه  بررسی ارتتاط بین استر 

(، کاهش اعتماد به نفس قتل از عملکرد شتریب یبکاهش گاصله،   اها فیهمراه با عملکرد ضع Dنوه  اگراد دارای شخصیت که

چنین، بر هم  استبا مقابله ناسازگار و کاهش عملکرد همراه  Dنوه  اگراد دارای شخصیت که دادها نشان  اگتهيهمراه بود  

سود  یگرد نیعملکرد ب شياگزا ايبه اصالح  لق  وطاز مدا الت مرب Dنوه  دارای شخصیت اگراد های اين ت قیقاسا  ياگته

 برند  یم

مقابله در  یهایو استفاده از استراتژ تیبه موگق یابیدست یهایریگجهت"ای با عنوان در م العه (2003پن  ارد و روبرت ب

ها آن پردا تند  المپیک زم تانیورزشکاران در  بر موگقیت عوامل روانشنا تیبین  تاثیربه بررسی  "یزم تان کیالمپ انیم

در  یامقابله یها یاستفاده ورزشکاران نخته از استراتژ یکم رو ايباال و  فهیوظانجام  ین ت قدرت کهبه اين نتیجه رسیدند 

 گذارد  یم ریرقابت تأث

بر  یورزش یروانشناسبه بررسی  "مشکالتکاربرد و  ه،ي: نظریورزش یروانشناس"با عنوان کتابی در  (2004موريس و سامرز ب

به کنتر  اح اسات،  ازیورزشکاران نبرای بدست آوردن نتیجه بهتر که  به اين نتیجه رسیدندها آن پردا تند  در ورز  موگقیت

  مثتت در رگتارشان دارند راتییکنتر  اگکار و تغ

گوتتا   نیزم یرو یهاک کنانياح اسات و استر  باز یو تجربه یباز جهینت "در م العه ای با عنوان  (2005همکاران بکر و 

 یباز جهینتبر  یگوتتا  زنان نخته ژاپن نیزم یرو یهاک کنانياح اسات و استر  بازبه بررسی تاثیر  "یزنان نخته ژاپن

از با ت،  یناش یگشارها نديتوجه به استر  و اض راا م ابقه، اح اسات نا وشابا ها به اين نتیجه رسیدند که آن پردا تند 

که ند اگتيدر آنان نیچنهم  است یدر ورزشکاران ضرور ای دمات حرگه اگتيبه در ازیو بعد از رقابت، ن نیاستر  قتل، ح

 ،یو روان یبدن هایتنش ،یباض راا،  شم، بد لق ندي   ( و اح اسات نا وشا و یبآرامش، غرور، قدردان نديااح اسات  وش

 دارد  داریمعنی رتاثی آنان عملکرد در و کندو کاهش پیدا می شي   ( در اثر برد و با ت، در ورزشکاران اگزا حقارت و
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 واص  یابيارزبه  "استر  ورز  یبرا یمقابله ا ا یمق ی واص روان سنج یابيارز "در م العه ای با عنوان  (2008بشارت ب

 ریورزشکاران تاث یو روان یروح طيشرا به اين نتیجه رسید که وی  پردا ت استر  ورز  یبرا یمقابله ا ا یمق یروان سنج

  دارددر ورز  ها بر عملکرد آن یدار یمعن

در يک : یاستر  در دوچر ه سوار -بازتوانیو عوامل  یعملکرد ورزش "در م العه ای با عنوان  (2015گیلهو و همکاران ب

ت قیق ايشان  جينتا  ندپردا ت دوچر ه سوارانورزشکاران  عملکردبر  استر به بررسی تاثیر  "در حا  تغییر غیر ممکن تعاد 

و به  کرده رییدر مدت زمان ن تتا کوتاه تغ یاديبهتود و عوامل استر  تا حد ز نیراب ه ب دهد کهنشان می به طور  الصه

 گذارد یم ریبر عملکرد در م ابقات چند مرحله تأث ايصورت پو

وی به  ورزشکاران پردا ت  عملکردبر  امیدبه بررسی تاثیر  "امید و عملکرد ورزشی"با عنوان  کتابیدر  (2017گوستاگ ون ب

با آن مواجه ه تند، با عملکرد  یانفراد هایرشته ورزشکاران بخصوص ورزشکاران، استر  یابعاد گ ترده اين نتیجه رسید که

 د شو یزندگ یعیطت وندممکن است موجب ا تال  در ر یدارد و حت میم تق ارتتاطی هاآن

 

 

 

 پیشینه داخلی -2-3-2

 
ند ب     ياری گرد و پر تابی 1385 دا با آن     اسرررتر  و رو "با عنوان   ( در ک له  قاب مل تنش     "های م یان عوا زا پردا ته و  به ب

سی راب ه عوامل تنش چنین، آناند  همراهکارهايی را برای مقابله با آن ارائه کرده ی مقابله در  هاراهزا با ها در اين کتاا به برر

 اند جوانان پردا ته

ستر  در    یهاو رو  A / B یتیشخص   تیپ نیارتتاط ب"در م العه ای با عنوان  (1389نژاد و همکاران برمضانی  مقابله با ا

  استان گیالن پردا تند  مقابله با استر  در ورزشکاران یهاو رو  A / B یتیشخص تیپبه بررسی ارتتاط بین  "ورزشکاران

سیدند که آن ص    تیپ نیب ها به اين نتیجه ر شکاران    یهارو هیچ يک از و  A / B یتیشخ ستر  در ورز ارتتاط   مقابله با ا

 یهارو داری بین نوه ورز  بانفرادی و تیمی(، جن رریت و ها ارتتاط معنیچنین، در ت قیق آنداری وجود ندارد  هممعنی

 وجود نداشت  مقابله با استر  در ورزشکاران

قتل از م ابقه بر اعتماد به نفس و  یرگتاری و آشفت  هاییژگيو ریتأث "ای با عنوان در م العه( 1391اصفهانی و همکاران ب

 ت یقتل از م ابقه بر اعتماد به نفس و موگق یرگتاری و آشفت  هاییژگيو ریتأث یبررسبه  "نخته انفرادی ورزشکاران تیموگق
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Preparation of the psychological profile of young wrestlers 

participating in the championship of the country and its relation with 

their sports success 

Reza Farzizadeh 

Akbar Abravesh 

 

 
Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of psychological factors such as stress, 

anxiety and depression on the performance of wrestling students in national championships. 

The research method was correlational and the study population included all wrestling 

students who participated in the national championship. The sample consisted of 76 wrestler 

students who participated in the national championship in 1397. In the present study, logistic 

regression analysis method was used in which the dependent variable was the success or 

failure of medal acquisition by wrestling students and independent variables of their stress, 

anxiety and depression. The level of stress, anxiety and depression was obtained from the 

standard DASS-21 questionnaire. The results showed that stress, anxiety and depression had 

a significant negative effect on the performance of wrestler students. Also, the stress level 

(with a coefficient of 1.554), anxiety (with a coefficient of 1.478) and depression (with a 

coefficient of 0.705) had the most effect on the performance of the wrestler students, 

respectively  

Key words: Stress, Anxiety, Depression, Logistic Regression, wrestling. 
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