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  چكيده
گيران در قالب ساخت و بررسي روايي و پايان پرسشنامة منابع هدف اصلي اين پژوهش، مطالعة منابع اصلي استرس حاد كشتي

گيران شهر نفر از كشتي 330اي با حجم به اين منظور پرسشنامه در گروه نمونه. بود) SASWQ( گيراناسترس حاد كشتي
افزار ها با نرمتحليل داده. اي انتخاب شده بود، اجرا شدصورت تصادفي چندمرحلهسال كه به 3/5 ± 56/21تهران با ميانگين سني 

SPSS  و براي نيمة  870/0و ضريب آلفاي دروني براي نيمة اول  909/0برابر با نشان داد كه آلفاي كرونباخ كل سؤاالت اين ابزار
  روايي محتوايي پرسشنامة منابع استرس حاد از طريق تحليل عاملي اكتشافي در روش تحليل . است 831/0دوم پرسشنامه 

گيران را شامل اجراي تيبا چرخش وريماكس، ارزش ويژة هر كدام از هشت عامل اصلي استرس حاد كش) PCA(هاي اصلي مؤلفه
نشان داد و در  43/2طور متوسط مهارت، ارزيابي، جو رقابتي، بروز اشتباه، انتظارات، فشار زماني، آسيب، شرايط محيطي، به

هاي يافته. دست آمد، بهLISREL ،96/0  =GFI ،92/0  =AGFI ،93/0  =CFIافزار هاي تحليل عاملي تأييدي با نرمشاخص
تواند از روايي و پايايي قابل قبولي برخوردار است و مي) SASWQ(اد كه پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي پژوهش نشان د

  .گيري كندمتغير مورد نظر را در جامعة آماري مربوط اندازه
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  مقدمه
، 18(انجامد ترين عواملي است كه به استرس ميادهاي ورزشي براي كسب موفقيت، يكي از مهمشركت در رويد

هاي ويژه در رشتهناپذير ورزش و از جمله مسابقات و رويدادهاي ورزشي، به، چراكه استرس بخش جدايي)17
زشي درگيرند، بايد با بنابراين تمامي افرادي كه به نوعي در ورزش و مسابقات ور. است 1انفرادي و برخوردي

همچنين بايد توجه ). 3 – 7(عوامل و منابع ايجادكنندة استرس و راهكارهاي مقابلة مؤثر با آن آشنا باشند 
شود، بلكه با كاهش خود موجب ناتواني جسماني يا رواني ورزشكار نميداشت كه استرس بيش از حد، خودبه

كند و در نتيجه به كاهش زا، اجراي مهارتي وي افت ميتنشمقاومت بدن و افزايش حساسيت ورزشكار به عامل 
توان پي برد كه شناسايي منابع استرس حاد باتوجه به اين مطالب مي). 4، 5، 6(شود بازدهي ورزشكار منجر مي

در اين زمنيه . تر ضروري استدست آوردن نتايج بهتر و مداومهاي رقابتي براي كيفيت اجرا و همچنين بهورزش
اي با استرس در ورزشكاران هاي مقابلهققان با بررسي و تحقيق در مورد عوامل ايجادكنندة استرس و راهمح

مقابلة مؤثر با آن را   اند زمينة، كوشيده)31(و كشتي ) 20، 36، 37(، فوتبال )34(، گلف )40(هاكي روي يخ 
عي براي بازداري و كاهش مشكالت عاطفي براي ورزشكاران و ديگر افراد مهيا كنند و صور مختلف حمايت اجتما

با ) 35( 2در همين زمينه، جان، لي، دودا و همكاران. و رواني ورزشكاران، در رويدادهاي ورزشي را فراهم سازند
شدة جسماني و رواني ضعيف، خستگي بيش بررسي تحقيقات گذشته در زمينة روانشناسي ورزش، آمادگي ادراك

ان، ترس از شكست و بروز اشتباه، بيش از حد مهم تصور كردن رقابت، تأكيد بيش از از حد، توقعات زياد اطرافي
را جزو منابع استرس ) شدهكنترل(دستي هاي دمحد به نتيجه، ترس از ارزيابي منفي، تحميل شركت در فعاليت

سن و  هاي شخصيتي،زا، نوع آن، ويژگيهمچنين محقق شده كه شدت واقعة تنش. در ورزش عنوان كردند
  ).4، 5(اند ترين عوامل مؤثر در اين زمينهتجارب گذشتة ورزشكار از جمله مهم

دليل ماهيت برخوردي و تن به تن انجام گرفتن و هاي انفرادي مانند كشتي بهاز سويي ديگر در رشته
بت به ديگر رسد كه رشتة كشتي نسنظر ميها، بهگيران براي كسب امتياز در رقابتهمچنين درگير شدن كشتي

هاي ورزشي از منابع ايجادكنندة استرس متفاوت و بيشتري متأثر است كه اين فرض در تحقيقات متعددي رشته
  ). 25، 26(حمايت شده است 

                                                           
1 . Contact sport 
2 . Joan L. Duda & et al 
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منبع استرس مختلف اشاره  32گيران به بيش از محققان در همين مورد در ارزيابي منابع استرس كشتي
هاي ارتقاي عملكرد ورزشي ورزشكاران، شناسايي منابع ايجادكنندة از جنبه باتوجه به اينكه يكي). 31(اند كرده

، براي نائل )3 – 7(زاي مسابقات ورزشي است هاي مؤثر مقابله با توجه به عوامل تنشاسترس و آموزش شيوه
كنند ده ميشدن به اين امر، محققان از راهكارها و ابزار مختلفي براي شناسايي متغير استرس ورزشكاران استفا

گيري استرس گيري انگيختگي كه براي اندازهاندازه(گيري فيزيولوژيك هاي اندازهكه از اين ميان به روش) 1، 2(
هاي پايدار افراد از نظر استرس و هايي كه ويژگياي و پرسشنامههاي مصاحبه، روش)رودكار ميو اضطراب نيز به
  .توان اشاره كردسنجند، مياضطراب را مي

و ) EMG( 2، نوار عضله)ECG( 1هاي فيزيولوژيكي براي ارزيابي استرس، نوار قلبيگيريدر زمينة اندازه
هاي بازبيني اي در بيشتر مواقع از فهرستاي و مشاورههاي مصاحبهدر مورد روش) GSR( 3پاسخ برقي پوست

در حيطة ابزارهاي خودسنجي نيز از  .كننداستفاده مي) 33(هاي رفتاري ورزشكار براي ثبت پاسخ) چك ليست(
شود كه از جمله به پرسشنامة سنجش گيري ميزان اضطراب و استرس استفاده ميچندين پرسشنامه براي اندازه

كه توسط مسلچ براي سنجش ميزان استرس بيماران قلبي باتوجه به عالئم  4ميزان فشار رواني با استرس مسلچ
حالتي اسپيلرگر،  –خته شده است، همچنين پرسشنامة اضطراب صفتي فيزيولوژيكي، شناختي و رفتاري سا

 مارتنز ) CSAL2 ،CSAL(و پرسشنامة اضطراب حالتي رقابتي ) SCAT( 5آزمون اضطراب رقابت ورزشي

  .توان اشاره كردمي
ن، در گير بودبر و وقتتوان به هزينهها در زمينة ابزارهاي سنجش فيزيولوژيكي، مياز جملة اين محدوديت

اي به نياز داشتن به تخصص، و در مورد ابزار خودسنجي، به عمومي بودن اي و مشاورههاي مصاحبهزمينة شيوه
  .و در برخي مواقع به طوالني بودن اين ابزار اشاره كرد) در مورد رشتة ورزشي خاصي نيستند(

اضطراب (ان ادراك افراد از فشار رواني در بيشتر مواقع به ارزيابي ميز) بيشتر ابزارهاي خودسنجي(اين ابزارها 
 پردازند، نه به ارزيابي منابع و عامل شوند، ميكه ورزشكاران در طول رقابت متحمل مي) حالتي و رقابتي

هاي مختلف ورزشي، زا در رشتهدر نتيجه بيشتر محققان در تحقيقات خود براي سنجش منابع استرس. زااسترس
                                                           

1. Electrocardiogram 
2. Electromyogram 
3. Glavanic skin response 
4. Maslach stress inventory 
5. Sport competition anxiety test 
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منظور ارزيابي منابع استرس حاد در با وجود اين، به). 26، 31، 40، 41(اند ي آوردههاي تحقيق كيفي روبه شيوه
بنابراين براي شناسايي منابع . رشتة كشتي تاكنون در داخل كشور ابزاري در حيطة خودسنجي تهيه نشده است

سازي بستري اهممنظور فرهاي كشتي، ايجاد ابزاري متناسب بهكننده در رقابتاسترس حاد ورزشكاران شركت
باتوجه . رسدنظر ميهاي آينده، ساخت و تعيين روايي و پايايي پرسشنامة مذكور ضروري بهمناسب براي پژوهش

 گيران و باتوجه به سؤاالت و ابهامات موجود در مورد به نبود اطالعات در مورد منابع استرس حاد كشتي

گيري منابع استرس حاد رشتة كشتي، همچنين براي اندازه زاي اين رشته و نبود ابزاري مناسبهاي استرسعامل
به سبب حساسيت اين رشته در جامعة ما، تحقيق حاضر درصدد است روايي و پايايي پرسشنامة منابع استرس 

  .براي ارزيابي منابع استرس حاد در رشتة كشتي طراحي شده است، تعيين كندرا كه ) SASWQ( 1گيرانحاد كشتي

  
  تحقيق روش

  گيريمعة آماري، نمونه و روش نمونهجا
ها يا متغيرهاي تحقيق به دو دستة متغيرهاي پنهان كه سازه. پيمايشي است –روش تحقيق از نوع توصيفي 

در اين تحقيق شامل (توان آنها را مشاهده كرد يا سنجيد طور مستقيم نميدهند و بهها را تشكيل ميعامل
و دستة ) ، بروز اشتباه، انتظارات، فشار زماني، آسيب، شرايط محيطي بودنداجراي مهارت، ارزيابي، جو رقابتي

در اين (رود كار ميمنظور تعريف يا استنباط متغير پنهان يا سازه بهدوم، متغيرهاي آشكار يا قابل مشاهده كه به
  . شوندتقسيم مي) گانة پرسشنامة منابع استرس حاد بود33تحقيق سؤاالت 

  جامعة آماري 
  .گيران فعال در شهر تهران بودندة كشتيهم

اي برداري خوشه، بود كه از طريق نمونه5 – 19نفر به ازاي هر متغير  10(نفر  350نمونة آماري تحقيق 
شمال، جنوب، (روش كار از اين قرار بود كه در مرحلة اول، شهر تهران به پنج بخش . اي انتخاب شدچندمرحله

 در مرحلة دوم از هر منطقه دو باشگاه . تقسيم شد) 3، 6، 13، 15، 19(ه منطق 5و ) شرق، غرب و مركز

گيران آن منطقه و بر پاية متغير رشتة تخصصي طور تصادفي به نسبت كشتيبه) هاي تمرين آزاد و فرنگيسالن(

                                                           
1. Sources of acute stress among wrestling questionnaire (SASWQ) 
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به عنوان ) يالمللي، جهاني، جام جهاني، المپيكاي، بيناستاني، كشوري، منطقه(و سطح فعاليت ) آزاد و فرنگي(
اي گونهگيران بهبرداري تصادفي نظامدار كشتيسپس در مرحلة سوم بر پاية روش نمونه. نمونة آماري تعيين شد

ها و بررسي پس از گردآوري داده. نسبت مساوي در پژوهش شركت كنندانتخاب شدند كه از هر دو رشته به
آنها نتوانسته يا نخواسته بودند با اجراي آزمون همكاري هاي سبب آنكه آزمودنينامه بهپاسخ 20ها، پاسخنامه

هايي كه عمليات آماري روي آنها تعداد پاسخنامه. كنند و مخدوش، ناقص يا سفيد بودند، كنار گذاشته شدند
  .سال بود 3/5 ± 56/21گير با ميانگين سني نفر كشتي 330انجام گرفت، 

  ابزار
 گيران بود كه بر پاية ايايي، پرسشنامة منابع استرس حاد كشتيابزار مورد نظر براي بررسي روايي و پ

جان، لي، دودا و همكاران در . ساخته شده است) 35(شده در تحقيق جان، لي، دودا و همكاران هاي معرفيعامل
زا در اين رشتة رقابتي را هاي اصلي استرسپي تحقيقي در زمينة منابع استرس ورزشكاران ژيمناستيك، عامل

، انتظارات از )درصد 1/4(، بروز اشتباه )درصد 14(، جو رقابتي )درصد 7/25(، ارزيابي )درصد 38(جراي مهارت ا
) درصد 8/1(و شرايط محيطي ) درصد 9/2(، آسيب )درصد 5/3(، فشار زماني )درصد 1/4(خود و ديگران 

البته با (رشده با رشتة كشتي زاي ذكمشخص كردند كه بعد از ترجمه و تطبيق دادن سؤاالت و منابع استرس
عامل تعيين شد كه  8سؤال در قالب  33گيران مشتمل بر ، پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي)هاحفظ عامل
، انتظارات از )سؤال 3(، بروز اشتباه )سؤال 5(، جو رقابتي )سؤال 3(، ارزيابي )سؤال 4(اجراي مهارت : عبارتند از

  ).سؤال 2(و شرايط محيطي ) سؤال 3(، آسيب )سؤال 8(زماني ، فشار )سؤال 3(خود و ديگران 
  هاوتحليل دادهروش تجزيه

: ترتيب اجرا شدبه LISRELو  SPSS18افزاري هاي نرمپس از اجراي پرسشنامه، مراحل زير با استفاده از بسته
ضريب . تعيين شد هاي متداول در آمار توصيفيهاي آماري مجموعه مواد مقياس با استفاده از روشمشخصه

براي . ها از طريق فرمول كلي ضريب آلفاي كرونباخ و دو نيم كردن آزمون برآورد شدپايايي مجموعه پرسش
براي بررسي روايي و تعيين اين مطلب كه محتواي . سنجش روايي محتوا و صوري از نظر متخصصان استفاده شد

 2و چرخش واريماكس) PCA( 1هاي اصليمؤلفهپرسشنامه از چه عواملي اشباع شده است، از روش تحليل 

                                                           
1 . Extraction method principal component analysis 
2 . Varimax rotation 
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آمده، از تحليل دستمنظور تأييد عوامل بهبراي سنجش روايي سازه از روش تحليل عاملي و به. استفاده شد
  ).12، 19(استفاده شد ) CFIو  AGFIو  GFI(عاملي تأييدي 

  تعيين روايي ابزار پژوهش
  :ايي صوري و روايي سازه استفاده شدبراي محاسبة روايي اين پرسشنامه از دو روش رو

تن از استادان مجرب رشتة تربيت بدني و  12براي تعيين روايي صوري، پرسشنامه به  :1روايي صوري .1
 روانشناسي داده شد تا مشخص شود آيا پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي، براي اين منظور مناسب است؟ 

(برآورد روايي صوري عددي  در اين مرحله از كار با استفاده از فرمول
n/2

n/2-Ne=Q(2  براي هر سؤال و با قرار

در نتيجة اين فرايند، توافق بين . سؤال ديگر تغيير محتوا داده شد 2سؤال حذف و در  CV 3 ،2=  59/0 دادن
  .مناسب است نظرهاي استادان نشان داد كه سؤاالت پرسشنامه، براي برآورد منابع استرس حاد مسابقات كشتي

اجراي براي . براي تعيين روايي سازه چهار روش وجود دارد كه يكي از آنها، روايي سازة عاملي است: 4روايي سازه .2
روش . گيردروش تحليل عوامل به دو شكل انجام مي. شودروايي سازة عاملي از روش تحليل عوامل استفاده مي

  ).12، 15، 19(كه در اين پژوهش از هر دو روش استفاده شد  6و تحليل عاملي اكتشافي 5تحليل عاملي تأييدي
 

  نتايج و يافته هاي تحقيق
هاي حاصل در و نتايج آزمون بارتلت براي ماتريس همبستگي 7)برداريشاخص كفايت نمونه( KMOهاي اندازه

 .نمايش داده شده است 1گروه نمونه، در جدول 

 
  )SASWQ(گيران كرويت بارتلت پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي و نتايج آزمون KMOهاي اندازه . 1جدول 

 KMO  كرويت درجة آزادي  معناداري

001/0  528  250/4  897/0  

                                                           
1. Face validity 

   Neتعداد كل افراد نظردهنده :   ----   Nهاي تأييد كننده ،تعداد جواب .2
3. Critical value 
4. Construct validity 
5. Confirmatory factor analysis 
6. Factor analysis 
7. Kaiser – Meyer - Olkin 



  ) SASWQ(ساخت و بررسي روايي و پايايي پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي گيران  

 

147

و سطح معنادار بودن آزمون كرويت بارتلت  897/0برابر با  KMOشود، مقدار ديده مي 1چنانكه در جدول 
توان نتيجه گرفت كه اجراي تحليل عاملي براساس ميبنابراين بر پاية هر دو مالك . است 001/0نيز كمتر از 

هاي آماري اصلي اوليه كه مشخصه. پذير خواهد بودماتريس همبستگي حاصل در گروه نمونة مورد بررسي، توجيه
براي هر عامل جداگانه نمايش داده  2آمده، در جدول دستبه) PCAيا روش (هاي اصلي در اجراي تحليل مؤلفه

است، و درصد پوشش واريانس مشترك  1تر از عامل بزرگ 8هاي ويژة شود، ارزشكه ديده ميچنان. شده است
  .كندكل واريانس متغيرها را تبيين مي) 980/58(درصد  59عامل بر روي هم حدود  8بين متغيرها براي اين 

 
رسشنامة منابع گانة پمقادير ارزش ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تراكمي عوامل هشت . 2جدول 

  )SASWQ(گيران استرس حاد كشتي
  درصد تراكمي  درصد واريانس  ارزش ويژه  عامل

1  511/3  693/10  639/10  
2  300/3  000/10  638/20  
3  807/2  506/8  144/29  
4  746/2  321/8  466/37  
5  341/2  093/7  559/44  
6  911/1  791/5  349/50  
7  674/1  073/5  422/55  
8  174/1  558/3  980/58  

 

هاي متداول و شده بر پاية روشهاي استخراجدست آوردن ساختاري بامعنا از بارهاي عاملي، عاملمنظور بهبه
. گيرند، انتقال داده شداي قائم قرار ميبا استفاده از چرخش متعامد، به محورهاي جديد كه نسبت به هم با زاويه

شده با ساختار هاي استخراجهاي متعدد و مقايسة عاملعاملپس از چندين بار اجراي تحليل عاملي و استخراج 
هاي تحليل عاملي كه در باال به آنها اشاره نظري پرسشنامه و مباني نظري موجود و نيز در نظر گرفتن مفروضه

 . عامل با روش واريماكس استخراج شود 8شد، تصميم گرفته شد كه 

توان استنباط كرد كه سهم عوامل اول و ده شده است، مينمايش دا 1سنگريزه نيز كه در شكل  از نمودار
  .ها كامالً متمايز استدوم واريانس كل متغيرها چشمگير و از سهم بقية عامل
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  SASWQسؤالي  33شكل سنگريزة مجموعة  . 1شكل 
 

اين . شددر نظر گرفته  4/0ها، حداقل ضريب وجه اشتراك برابر با دليل اشتراك بين مادهدر اين تحقيق به
دليل به 373/0با بار عاملي  27سؤال شد و در نتيجه سؤال  32سؤال به  33ها از ضريب موجب تقليل سؤال

آمده در اين قسمت نشان داد كه ساختار عاملي قبل دستنتايج به. از سؤاالت حذف شد 373/0داشتن بار عاملي 
 ).3جدول (امالً متمايز است از چرخش در مقايسه با ماتريس ساختار عاملي بعد از چرخش ك

به اين ترتيب بعد . است 4/0داراي بار عاملي كمتر از  27ها نشان داد كه سؤال نتيجة چرخش متعامد عامل
) 3جدول (يافته مالحظة ماتريس چرخش. ها به شيوة متعامد، استخراج شداز حذف سؤال مذكور، بار ديگر عامل

بقية  .2. ها حذف شدرو از مجموعه سؤالاست، ازاين 4/0املي كمتر از داراي بار ع 27سؤال  .1: مشخص كرد كه
  .هاي اصلي فاصلة زيادي با عوامل ديگر داردسؤاالت ناب و فاقد پيچيدگي است و بار عاملي آنها روي عامل
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ماتريس ساختار عاملي بعد از چرخش و ريماكس پرسشنامة منابع استرس حاد در مسابقات كشتي  . 3جدول 
)SASWQ(  

  8عامل   7عامل   6عامل  5عامل 4عامل 3عامل 2عامل  1عامل   سؤال
1  666/0                
2  812/0                
3  777/0                
4  646/0                
5    560/0              
6    603/0              
7    769/0              
8    787/0              
9      560/0            

10      603/0            
11      769/0            
12      787/0            
13      670/0            
14        709/0          
15        778/0          
16        775/0          
17        724/0          
18          649/0        
19          812/0        
20          748/0        

21            548/0      
22            712/0      
23            723/0      
24            715/0      
25            698/0      
26            413/0      
27            373/0      
28            642/0      
29              832/0    
30              906/0    
31              820/0    
32                848/0  
33                848/0  
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طور مشترك با يك عامل همبسته با ضريب باالتر ها، سؤاالتي كه بهطور كلي بر پاية ماتريس ساختار عاملبه
  ).4جدول (ترتيب بيشترين بار عاملي استخراج و نامگذاري شد دهند كه بهيك پارة تست را تشكيل مي 4/0از 

 
  ) SASWQ(گيران استرس حاد كشتي گانة پرسشنامة منابعها و نام عوامل هشتتعداد سؤال . 4جدول 

  ترتيب بيشترين بار عامليبه
  عامل سؤال عنوان
  7 29،30،31 آسيب

  8 32،33 شرايط محيطي
  2 5،6،7،8 ارزيابي

  4 14،15،16،17 انجام اشتباه
  5 18،19،20 )خود و ديگران(انتظارات 

 1 1،2،3،4 اجرا
  3 9،10،11،12،13 جو رقابتي
  6 21،22،23،24،25،26 فشار زماني

  
  SASWQتحليل عاملي تأييدي 

  .ارائه شده است 5متغيرهاي برازش مدل در جدول 

  )SASWQ(گيران هاي برازش تحليل عاملي تأييدي پرسشنامة منابع استرس حاد كشتيشاخص . 5جدول 
متغيرهاي 
  تحليل عاملي

مجذور
كاي 

)X2(  

شاخص
 –بنتلر 

بونت 
)NFI(  

شاخص
لويز -توكر

)TLI(  

شاخص
برازندگي 

  )CFI(تطبيقي

شاخص 
ريشه 

ميانگين 
مجذور پس 

 مانده
)RMR(  

ميزان 
انطباق 

)GFI(  

ميزان 
انطباق 
تعديل 
شده 

)AGFI(  

جذر برآورد 
واريانس 
خطاي 
تقريب 

)RMSEA(  

اندازه هاي به 
  دست آمده

23/57 90/0 91/0 93/0 11/0  96/0  92/0  075/0  

  
  ):X2( 1مجذور كاي

شده هماهنگ اي اين فرضيه را كه مدل مورد نظر با الگوي همپراشي بين متغيرهاي مشاهدههاي مجذور كآزمون
برابر  200تا  45وقتي حجم گروه نمونه با . دهندة برازش بيشتر استتر آن نشانمقادير كوچك. آزمايداست، مي

                                                           
1. Normal theory weighted least squares chi - square  
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، )مانند پژوهش حاضر(تر بزرگ nهاي با اما براي مدل. باشد، مجذور كاي اندازة معقولي براي برازندگي است
بر اين، مجذور كاي تحت تأثير مقدار همبستگي موجود عالوه. مجذور كاي هميشه از لحاظ آماري معنادار است

در پژوهش حاضر ). 19(تر است تر باشد، برازش ضعيفها بزرگهرچه اين همبستگي. در مدل نيز هست
دليل معنادار بودن اين مقادير، . دست آمدبه P=  00002/0و سطح معناداري آن  23/57مجذوري كاي برابر با 

هاي برازش توسعه يافته است هاي ديگري مثل شاخصها، اندازهبنابراين براي برازش مدل. تعداد نمونة باالست
  ). 12، 19(كند و بايد به مقادير آن توجه كرد كه خطاي حجم نمونه را كنترل مي

  ):NFI( 1شدة برازشبونت يا شاخص هنجار –شاخص بنتلر 
شاخص . عالي است 95/0باشد، قابل قبول و مقادير بيشتر از  95/0تا  90/0چنانچه مقدار اين شاخص بين 

  . بود كه در واقع اين مقدار مورد قبول است 90/0مذكور در اين پژوهش 
  ):NNFI( 2نشدة برازشيا شاخص نرم) TLI(لويز  –شاخص توكر 

بود كه در  91/0شاخص مذكور در اين پژوهش . شودبونت تقسيم مي –بنتلر اين شاخص نيز همانند شاخص 
  .واقع مقدار قابل قبولي براي برازش مدل است

  ):CFI( 3شاخص برازش تطبيقي
  .است) 90/0(بود كه باالتر از مقادير مورد توافق  93/0شاخص مذكور در اين پژوهش 

  ):RMSEA( 4جذر برآورد واريانس خطاي تقريب

هاي اين شاخص براي مدل. بر پارامتر غيرمركزي استشود، مبتنيصورت اعشاري گزارش ميدازه كه بهاين ان
اين . يا بيشتر باشد، برازش ضعيفي دارند 10/0آنها  RMSEAهايي كه مدل. يا كمتر است 05/0خوب برابر با 

رو اين مقدار حد متوسطي كمتر بود، ازاين 10/0بود كه از  RMSEA=  075/0شاخص در اين پژوهش برابر با 
آل آن ايده. توان فاصلة اعتماد محاسبه كردبراي اين شاخص مي .دهدرا براي برازش اين پرسشنامه نشان مي

حد پايين و باالي . تر بوده و حد باالي آن خيلي بزرگ نباشداست كه حد پايين فاصلة اعتماد به صفر نزديك

                                                           
1. Normaed fit index (NFI) 
2. Non – Normed fit index (NNFI) 
3. Comparative fit index (CFI) 
4. Root mean square error of approximation 
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RMSEA توان نتيجه گرفت كه درجة تقريب مدل در جامعه تا بنابراين مي. است 098/0و  053/0ترتيب به
  ).19(حدودي بزرگ است 

 RMR 1ماندهشاخص ريشة ميانگين مجذور پس

آمده، بسيار عالي و بيانگر خطاي اندك مدل و دستاين مقدار كوچك به. دست آمدبه 11/0اين شاخص برابر با 
  .قبول آن استبرازش قابل 

GFI2  وAGFI3 )هاي اندازهLISREL(  
-به AGFI=92/0و  GFI=96/0در اين پژوهش . تر باشد، بهتر استنزديك 00/1اين شاخص نيز هرچه بيشتر به 

  ).5جدول (شود دست آمد كه مقادير عالي براي برازش اين مدل محسوب مي
ضرايبي كه بيشتر ) CFIو  AGFIو  GFI(عاملي  آمده از نتيجة تحليلدستهاي بهدر نتيجه از بين شاخص

ها در حد قابل قبول برازش شود كه در اين پژوهش تمامي شاخصباشد، قابل قبول در نظر گرفته مي 90/0از 
نمودار مسير براي تحليل عاملي تأييدي براي  2شكل ). 19(شود دست آمده و مدل مورد نظر تأييد ميبه

صورت برونداد ليزرل را با ارائة بارهاي عاملي و به) SASWQ(مسابقات كشتي پرسشنامة منابع استرس حاد 
 .دهدمقدار خطاي هر سؤال نشان مي

  SASWQبررسي پايايي 
براي برآورد ضريب پايايي پرسشنامة منابع استرس حاد كشتي، از فرمول كلي ضريب آلفاي كرونباخ به روش 

 ).6جدول () 12(و دو نيم كردن آزمون استفاده شد  4لوپ
  

  )SASWQ(ضرايب حاصل از پايايي دروني و دو نيم كردن .  6جدول 
  ضريب آلفا  مقادير و آيتم ها نوع همبستگي

  870/0 بخش يك  آلفاي كرونباخ بخش يك
  الف17 تعداد آيتم ها

  832/0 بخش دو  آلفاي كرونباخ بخش دو
  ب16 تعداد آيتم ها

  33  امجموع آيتم ه  آلفاي كرونباخ مجموع
  718/0 بين دو بخش

  833/0 ضريب همبستگي دو نيم كردن گتمن
                                                           

1 . Root mean square residual 
2 . Goodness of fit index (GFI) 
3 . Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
4 . Loop method 
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دهد كه همة ضرايب، مثبت است و در نتيجه ابزار پايايي و همساني دروني قابل قبولي اين نتايج نشان مي
مقدار، كمترين همبستگي را با نمرة كل  256/0با  27مقدار، بيشترين و پرسش  60877/0با  8پرسش . دارد

 .عه نشان دادمجمو

 

  SASWQنمودار مسير براي تحليل عاملي تأييدي  . 2شكل 
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  گيريبحث و نتيجه
علت پايين بودن هاي پيشين نشان داده شده كه افزايش استرس به هر دليلي، خواه بهها و گزارشدر پژوهش

عزت نفس فرد را تهديد  زاي ديگر مانند عواملي كهاعتماد به نفس و ضعف منابع آن، و خواه به سبب عوامل تنش
كند و ناكامي و فشار رواني ها ايجاد ميانجامد، عدم اطمينان يا ترس از ناشناختهكنند، به آسيب شخصي ميمي
نتايج تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي در تحقيق حاضر نشان داد كه هشت عامل اصلي ). 18(آورد وجود ميبه

اجراي مهارت، ارزيابي، جو رقابتي، بروز اشتباه، انتظارات، فشار : ارتند ازها عبگيران در رقابتاسترس حاد كشتي
  . هاي فشار زماني، جو رقابتي و آسيبزماني، آسيب، شرايط محيطي، عامل

و فشرده بودن زمان رقابت ) جو رقابتي و آسيب(دليل انفرادي بودن و تن به تن انجام گرفتن اين عوامل به
انفرادي يا (هاي مختلف ورزشي باتوجه به نوع است، چرا كه منابع استرس در رشته رشتة كشتي) فشار زماني(

زاي ورزشكاران هاي استرسعامل. و شيوة اجراي رشتة ورزشي در تحقيقات مختلفي بررسي شده است) تيمي
ي رقابت، هاي فردي، نيازهاهاي منفي رقابت، واكنشهاي انفرادي مانند اسكيت در اين زمينه، از جنبهرشته

هاي انفرادي مسائل مربوط به مسابقه، در رشته). 38(گيرد زا نشأت ميهاي شخصي و تجارب آسيبدرگيري
). 38(هاي مربوط به نتايج رقابت منابع مهم استرس هستند نيازهاي جسماني، محيطي، رواني و نگراني

ها و رقيبان تيميمنفي رقابت همهاي هاي تيمي مانند كريكت عواملي همچون جنبهكه در رشتهدرصورتي
، 32(اند ، تعامل منفي با ديگران، الزامات محيطي و مطالبات تيمي را منابع استرس دانسته)مشاهدة تقلب آنها(

هاي تيمي در اين زمينه، رفتار بدني نامناسب بازيكنان تيم مقابل، زاي رشتهترين عوامل استرسمهم). 30
  ).21، 24(ان و جدال بين بازيكنان عنوان شده است شنيدن ناسزا از سوي تماشاچي

زا در رشتة كشتي عنوان عنوان عوامل استرسعوامل اجراي مهارت و بروز اشتباه كه در تحقيق حاضر به
. نيز مرتبط است) ماهر، نخبه و مبتدي(، به سطح مهارت ورزشكار )انفرادي و گروهي(بر نوع رشته اند، عالوهشده

هاي ورزشي كه توسط ورزشكاران نخبه گزارش شده است، عبارتند زاي رقابتهاي استرسحركدر اين زمينه م
ها، انتظارات رقابتي، آموزش تداركاتي، ارتباطات مردمي، اي، مسافرتعوامل سازماني، فشارهاي رسانه: از

طور معناداري در ا بههمقادير اين محرك). 32(ها و خطاهاي بدني تيميحواسپرتي و عدم تمركز، كشمكش با هم
ر و غيرماهر چيني مشاهده شد هطور در تحقيقي روي ورزشكاران ماهمين. ورزشكاران مبتدي متفاوت بوده است

زا هاي ورزشكاران غيرماهر به نسبت گروه مقابل جزو بيشترين عوامل استرسكه منازعه و مخالفت در بازي
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پيشين و فقدان آرامش محيطي كه از منابع اعتماد به  عبارت ديگر، ضعف عملكردبه). 21(شود محسوب مي
 بنابراين ضعف منابع اعتماد به نفس مانند عدم. نفس هستند، به تجربة استرس در افراد مبتدي انجاميده است

حمايت اجتماعي به شكل ناسزا شنيدن از سوي تماشاچيان، مربي و داور، رهبري مربي، عدم آرامش محيطي و 
اما در مورد عامل . زا منجر شده استهاي تنشرايط محيطي به تجربة استرس بيشتري از عاملفقدان تسلط بر ش

در اين . ورزشكار با اين شرايط وابسته است 1شرايط محيطي بايد گفت كه اين عامل به چگونگي و مقدار تماس
مثل (و بيروني ) ورزشكارمثل پرسيدن در مورد توانايي (زمينه، محققان در رشتة گلف از تنوع موضوعات دروني 
در زمينة عامل ). 27(عنوان منابع استرس ياد كردند به) شرايط بازي، آب و هوا، كيفيت تجهيزات و يار در بازي

هاي ورزشي و چگونگي امتيازدهي به ورزشكاران در انتهاي ترين مسئله قوانين رشتهارزيابي و انتظاارت نيز مهم
اين زمينه در رشتة بسكتبال گرفتن پنالتي توسط داور از دست مالكيت توپ و  براي مثال در. اجراي مهارت است

هاي ورزشي عنوان منابع استرس گزارش شده كه متفاوت از منابع استرس حاد ديگر رشتهاز دست دادن امتياز به
  ).10(مانند كشتي است 

نتايج تحقيقات گذشته همخوان  هاي ورزشي،توان گفت كه با مدنظر قرار دادن تفاوت رشتهطور كلي ميبه
شود كه ايجاد مي 2دهد كه بيشترين منابع استرس حاد در ورزش در حين رقابتبا نتايج تحقيق حاضر نشان مي

نتايج تحقيق ). 29، 32، 38(ارتباط دارد ) سطح نخبگي و مهارت(هاي فردي و عملكردي ورزشكار با تجربه
شده براي اين رشتة رقابتي، از دست دادن مقام و هاي عنوانيژگيحاضر نشان داد كه در كشتي با توجه به و

جايگاه، عدم مديريت زمان، آسيب و صدمات احتمالي، اضطراب و نگراني در مورد نتايج رقابت، كاهش عزت 
. متغيرهاي اصلي ايجادكنندة فشار رواني هستندنفس، صرف زمان زياد براي تمرين و تضاد با مربيان، خرده

توان نتيجه ، از نتايج تحقيق حاضر مي)21 – 26(با نتايج تحقيقات گذشته در حيطة ورزش رقابتي  همراستا
هاي مكرر ورزشكار، پريشاني افكار ورزشكار گرفت كه تعامل متغيرهايي مانند ورزش غيراصولي و سخت، آسيب

قابت خاص، اهميت رقابت از ديد ها به رهاي مكرر، مشاجرات كالمي ناخوشايند، توجه ويژة رسانهدر اثر رقابت
در پايان با استناد به  .زا بايد مدنظر قرارگيردهاي استرسمربي، مسئوالن و همراهان، در تشديد تأثيرات عامل

  گيران، هاي اين تحقيق در مورد ساخت و بررسي پايايي و روايي پرسشنامة منابع استرس حاد كشتييافته

                                                           
1. Contact 
2. Comtest 
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هاي اين رشته ها و هدفهاي مربوط به اين سازه در زمينة فعاليتر پژوهشتوان از اين ابزار ارزشمند دمي
هاي اكتشافي در مورد توان از آن در پژوهشآمده در اين ابزار ميدستهاي بهو به پشتوانة عامل. استفاده كرد

تفاده صورت مستقل اسمنابع استرس حاد در ورزشكاران مختلف و داراي سطوح و درجات متفاوت استرس به
هاي مختلف با هاي اصلي اين منابع در ورزش رقابتي كشتي در تيمشناخت دقيق منابع استرس حاد و عامل. كرد

  :سازد تااستفاده از اين پرسشنامه اين امكان را براي مربيان و مسئوالن ورزشي فراهم مي
  .از اين طريق به شناسايي منابع استرس حاد هريكاز مسابقات اقدام كنند. 1
  به مديريت استرس در مسابقات ورزشي بپردازند؛. 2
  احتمال موفقيت ورزشكاران را در رقابت افزايش دهند؛. 3
  .زا كه احتماالً ايجادكنندة مشكالت رواني خواهد بود، بكاهنداز فشارهاي استرس. 4

امة منابع استرس در كنار اين پيامدهاي علمي و مفيد، نتايج پژوهش حاضر در تأييد پايايي و روايي پرسشن
. ها همراه استاين مشخصه) گيران تهرانيكشتي(هاي خاص جامعه و نمونة آماري گيران با محدوديتحاد كشتي

دهي در مورد نتايج برآمده از اين ابزار در منظور تكميل فرايند تعميمهاي پژوهشي بهبر اين اساس تدارك طرح
از ديگر . يابدهاي فعلي ضرورت ميها در تأييد يافتهپژوهش هاي آماري متفاوت، و حتي تكرار بعضيجامعه

منظور مقايسة نتايج در مورد روايي همزمان اين هاي اين پژوهش بايد به نبود ابزاري در داخل بهمحدوديت
  .پرسشنامه اشاره كرد
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