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 چکیده

بررسی تأثیر آمادگی روانی ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور بر هدف از این تحقیق 

در این ( نفر 897)و پسر ( نفر 871)نفر از این افراد در دو گروه دختر  573بدین منظور . های ورزشی در آنان بودمیزان بروز آسیب

اطالعات . ورزشی انتخاب شدند که در دو دسته رشته های تیمی و انفرادی قرار گرفتندآزمودنی ها از هفت رشته . پژوهش شرکت کردند

از روش های آمار توصیفی . جمع آوری شد OMSAT-3های ورزشی و پرسشنامه آمادگی روانی تحقیق از طریق فرم گزارشی آسیب

. درصد برای تحلیل داده ها استفاده شد 93طمینان و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح ا( مانند میانگین و انحراف استاندارد)

بیشترین میزان بروز آسیب در ورزشکاران دختر در اندام تحتانی بود بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای تحقیق نشان داد که 

تر و پسر در سه دسته ضمن اینکه ورزشکاران دخ. درحالی که در ورزشکاران پسر اندام فوقانی بیشترین شیوع آسیب دیدگی را داشت

های شناختی و میزان بروز آسیب در ورزشکاران دختر بین مهارتنتایج نشان داد که . های روانی تفاوت زیادی با یکدیگر نداشتندمهارت

در  هاهای شناختی و میزان شیوع آسیبهمچنین بین مهارت. (r=583/5)داری وجود داشت در اندام تحتانی ارتباط معکوس و معنی

اما در ورزشکاران پسر ارتباط معنی داری بین (. r=540/5و  r=555/5)استخوان ها و مفاصل ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد 

دهد که های این تحقیق نشان میدر مجموع یافته. مهارت های روانی و آسیب در اندام ها و بخش های مختلف بدن وجود نداشت

های مختلفی موقعیت کند تا بهتر بتوانند بابه ورزشکاران کمک می( مسابقه مانند طرح)های شناختی هارتبرخورداری از سطح باالیی از م

بنابراین به مربیان . های ورزشی نقش مهمی داشته باشدتواند در کاهش بروز آسیباین پدیده می. افتد کنار بیایندکه در ورزش اتفاق می

های شناختی را در ورزشکاران جوان ارتقا دهند تا از این طریق احتمال تالش کنند تا مهارتشود و متخصصان ورزش جوانان توصیه می

 .کنداسترس حمایت می -های مختلف مدل آسیببه طور کلی نتایج این تحقیق از جنبه. بروز آسیب های ورزشی را در آنها کاهش دهند
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 مقدمه

های اخیر مشارکت در ورزش رقابتی در سطوح دانشگاه و دبیرستان با افزایش زیادی روبرو بوده در سال

ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است، به طوری که امروزه همراه با این افزایش، میزان شیوع آسیب. است

در نتیجه تقاضا برای (. 50)برخوردها از دالیل اصلی معلولیت در ورزشکاران جوان هستند های ورزشی و آسیب

های مرتبط با آسیب. دهند رو به فزونی استورزشی ارائه می -خدماتی که متخصصین آسیب شناسی و پزشکی

ش می شوند شود که در طول سال در مراکز درمانی گزارهایی را شامل میورزش درصد باالیی از کل آسیب

درصد دچار  35دهند که ورزشکاران دانشگاهی در طی یک فصل مسابقات با احتمال ها نشان میپژوهش(. 51)

با شرکت  8571های دولتی ایران از سال المپیاد ورزشی دانشگاه(. 55)شوند نوعی آسیب جسمانی می

رش و تعمیم مشارکت فعال دانشجویان های داوطلب و با هدف گستدانشجویان دختر و پسر به میزبانی دانشگاه

این رویداد ورزشی همواره از نظر تعداد شرکت کنندگان رشد زیادی داشته، ضمن . شوددر ورزش برگزار می

 (.1)های ورزشی و مشکالت سالمتی ورزشکاران با افزایش روبرو بوده است اینکه به همان نسبت از لحاظ آسیب

های متمادی و بیش از حد در حین های شدید یا کششدر اثر ضربهی که های ورزشی عبارتند از صدماتآسیب

(. 5)ای هستند های صدمه دارای طیف گستردهو از نظر نوع و محل آیندانجام حرکات ورزشی به وجود می

 شودها به اندام تحتانی مربوط میهای ورزشی بیشترین آسیب دیدگیدهند که در اکثر رشتهها نشان میپژوهش

در تحقیقی روی دانشجویان ورزشکار نشان دادند که اندام تحتانی ( 8517)شجاع الدین، علیزاده و مرادی (. 88)

(. 0)درصد کمترین میزان آسیب را داشتند  17/88درصد بیشترین میزان آسیب و سر و صورت با  71/53با 

های شود در حالیکه آسیبمیها را شامل وتری بیشترین میزان آسیب -های عضالنیهمچنین گروه آسیب

دریافتند که در دانشجویان ( 8517)رضوانی و همکاران . انداستخوانی کمترین شیوع را در ورزشکاران داشته

درصد کمترین  4و  1درصد بیشترین و آسیب های استخوانی با  04و  73دختر و پسر آسیب های عضالنی با 

ها و دالیل بروز آنها که به دلیل گستردگی انواع آسیب رسدظر میبا این حال به ن(. 4)میزان شیوع را داشتند 

ها در کنون اطالعات ما در مورد انواع آسیبضمن اینکه تا. های بیشتری در این زمینه وجود داردنیاز به پژوهش

شی ورز -های پزشکیاین اطالعات برای اعضای تیم(. 10، 8)المپیادهای ورزشی دانشجویان ناچیز بوده است 

اگر چه تمرکز اصلی این افراد باید روی . های فوری از ورزشکاران هستندحیاتی است زیرا آنها مسئول مراقبت

های جسمانی باشد، آگاهی از حاالت روانی ورزشکاران و ارتباط آن با زمینۀ آسیب پیشگیری و درمان آسیب
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ن پذیر باشد که عوامل روانی که منجر به اگر این مهم امکا(. 87)دیدگی در آنها دارای اهمیت باالیی است 

ها شوند را شناسایی کنیم، پیشگیری از آسیبافزایش یا کاهش احتمال بروز آسیب دیدگی در ورزشکاران می

 (. 51)تر خواهد شد بسیار آسان

اعتمیاد بیه نفیت، توانیائی کنتیرل      : های روانیی الزم بیرای ورزشیکاران عبارتنید از    از جمله مهمترین ویژگی

های اخیر در سطوح پژوهش. افسردگی، اضطراب، تمرکز و دقت، مسئولیت پذیری، قدرت پیش بینی، تفکر خالق

هیا در  اغلیب پیژوهش  (. 89)های روانی بر روی عملکرد نقش موثری دارند اند که ویژگیمختلف رقابت نشان داده

به عنوان . اندد ورزشی را شناسایی کردهاین حیطه به طور همسو با یکدیگر، عوامل روانی تعیین کننده در عملکر

هیای  تفیاوت  8911های المپییک  آور در بازیآور و غیر مدالو همکاران در بررسی ورزشکاران مدال 8مثال، گولد

های روانی در کسب موفقیت های ورزشیی موضیوعی اسیت کیه در     اهمیت مهارت(. 15)داری یافتند روانی معنی

کنون پژوهشگران زییادی بیه ارتبیاط بیین     همچنین تا(. 81)تأکید قرار گرفته است تحقیقات مختلف بارها مورد 

اند که هر کدام سیعی دارنید بیه    اند و مدل هایی نیز پیشنهاد دادههای ورزشی پرداختهمنابع روانی و بروز آسیب

-کنیون پیژوهش  مدلی را پیشنهاد دادند که تا( 8991) 5و اندسون 1ویلیامز. روشن شدن این موضوع کمک کنند

 .است های بسیاری بر پایۀ آن انجام شده

 

 
 (0338ويلیامز و اندرسون، )استرس  -مدل آسیب -0شکل 

                                                           
1- Gould 

2- Williams 

3- Anderson 
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اجتماعی مختلفی وجود دارند که  -عوامل روانی( 8991ویلیامز و اندرسون، )استرس  -بر اساس مدل آسیب

 ، سابقۀ عوامل 8عبارتند از شخصیتاین عوامل خطرزا . توانند احتمال آسیب دیدگی را افزایش دهندمی

های شکل دهندۀ شخصیت فرد ها یا کیفیتشخصیت به عنوان ترکیبی از ویژگی. 5و منابع مقابله 1زا استرس

چندین (. 11)پندارد اثرگذار باشد زا میهایی را استرستواند بر اینکه ورزشکار چه موقعیتشود و میشناخته می

اند عبارتند از دو نمونه از آنها که بیشتر بررسی شده. اندیت ورزشکار کشف شدهعامل خطرزا در رابطه با شخص

کند پیش زمینه عامل دیگری که در این مدل نقش اساسی ایفا می(. 15، 55)اضطراب و کمبود اعتماد به نفت 

ورزشی و سطح های های زیادی وجود دارند که نشان دهندۀ ارتباط بین آسیبپژوهش. زا استعوامل استرس

ای است که در بین های ورزشی پدیدهحتی ارتباط بین تغییرات زندگی و آسیب(. 15)باالی استرس هستند 

تری در زمان تمرین ورزشکارانی با پیش زمینه عوامل استرس زا تمرکز پایین. محققان به خوبی تبیین شده است

(. 15)دهد ی است که خطر آسیب دیدگی را افزایش میعامل( 3یا باریکی ادراکی) 4این باریکی در تمرکز. دارند

-منابع مقابله می. باشداسترس به آن پرداخته شده است، منابع مقابله می-عامل روانی دیگری که در مدل آسیب

-شود بهتر کنار بیاید و احتماالً موقعیتزایی که با آنها روبرو میتواند به ورزشکار کمک کند تا با عوامل استرس

آسیب در ورزش منجر به ارتقای  -به طور کلی، توسعه مدل استرس(. 45)کمتری را خطرزا تشخیص دهد های 

 . دهنددرک ما نسبت به عواملی شده است که بروز آسیب های ورزشی را افزایش می

دانیم که می. های روانی بوده است که قبال به کرّات در این حیطه بررسی شده استشخصیت از ویژگی

های فرد نسبت به محیط است که نتیجه ادراک و تصور او از محیط مجموع روش ها، شیوه ها و کنش شخصیت

گیری به سختی متخصصان اعتقاد دارند که شخصیت ساختاری روانشناختی است که پت از شکل(. 1)است 

سالم و عادی هستند و های روانی کامالً قابل آموزش در هر فرد توان تغییراتی در آن ایجاد کرد اما مهارتمی

ها در ورزش تا کنون علی رغم اهمیت باالی این مهارت(. 84)سازند موفقیت در عملکرد ورزشی را ممکن می

ضمن اینکه، نقش آنها در پیشگیری از آسیب های ورزشی موضوعی است که در . کمتر به آنها پرداخته شده است

                                                           
1 - Personality 

2 - History of Stressors 

3 - Coping Resources 

4 - Narrowing in Concentration 

5 - Conceptual Narrowing 
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های جنسی در پژوهش همچنین با وجود اینکه تفاوت(. 13)تحقیقات گذشته با پاسخ روشنی روبرو نشده است 

های جنسیتی در رابطۀ های اندکی در مورد تفاوتهای روانی بررسی شده، پژوهشدر حیطۀ استرس و مهارت

 (.11)های روانی ورزشکاران انجام شده است های جسمانی و ویژگیآسیب

های ورزشی را در روانی و میزان بروز آسیبهای پژوهش حاضر طراحی شده است تا ارتباط میان مهارت

برگزاری مسابقات رشته . دانشجویان شرکت کننده در دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان کشور بررسی کند

های مختلف ورزشی در قالب المپیادها این امکان را فراهم می کند که به بررسی ویژگی های متفاوت و موثر بر 

حت رقابت، رکورد زنی، بروز هیجانات و عوامل دیگر از جمله . مزمان پرداخته شوداجرای ورزشی به صورت ه

المپیادها فرصتی است که به بررسی عوامل گوناگون موثر بر اجرا در . علل موثر بر بروز آسیب های ورزشی است

جنسیت در تفاوت ( 50)در ضمن با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته . شرایط محیطی یکسان پرداخته شود

های ورزشی بررسی نشده است، این تحقیق به تفاوت های روانی و ارتباط آن با شیوع آسیبمیزان مهارت

مورد ( تیمی یا انفرادی)همچنین، ورزشکاران از لحاظ نوع ورزش . ورزشکاران مرد و زن در این رابطه پرداخت

( مانند پرخاشگری)های روانی دی از لحاظ ویژگیهای تیمی و انفراتفاوت ورزشکاران رشته. مقایسه قرار گرفتند

دریافتند ( 1553)فیلهو و همکاران (. 58)موضوعی است که بارها توسط پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است 

های های مختلف مانند پرخاشگری، شکایتهای تیمی و انفرادی از لحاظ ویژگیکه بین ورزشکاران رشته

نیز در پژوهشی روی ( 8519)نوربخش (. 80)داری وجود دارد متی تفاوت معنیهای سالجسمانی و نگرانی

داری بین دانشجویان شرکت کنندگان در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور نشان داد که تفاوت معنی

د مذکور، بنابراین با توجه به موار(. 85)های مختلف روانی وجود دارد های تیمی و انفرادی از نظر ویژگیورزش

های تیمی و های روانی و آسیب های ورزشی را در بین رشتههدف دیگر پژوهش این بود که ارتباط بین ویژگی

 .انفرادی مقایسه کند

 

 روش تحقیق

جامعه آماری شامل همه ورزشکاران شرکت کننده در . روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود

بر اساس (. نفر پسر 5971نفر دختر و  8513)نفر شد  3537دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور به تعداد 
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نفر  897نفر دختر و  871)طلب ورزشکار داو 573کوکران،  حجم نمونه و با استفاده از فرمول( 0)تحقیق مشابه 

شرکت کنندگان در این تحقیق از رشته های ورزشی . با روش تصادفی برای انجام تحقیق انتخاب شدند( پسر

والیبال، بسکتبال و هندبال از رشته های تیمی و بدمینتون، شنا، دو و میدانی و تنیت روی میز از رشته های 

 .انفرادی حضور داشتند

اندام فوقانی، اندام تحتانی و )ها در اندام ها های ورزشی برای توصیف میزان آسیبابی آسیبابتدا جهت ارزی 

از فرم گزارشی آسیب های ورزشی استفاده شده و ( هامفاصل، عضالت و استخوان)های مختلف بدن و بخش( تنه

میزان شدت آسیب ها  اطالعات مورد نیاز بر اساس مصاحبه با ورزشکاران و کسب اطالعات در زمینه نوع و

تدوین و اعتبار آن به میزان ( 8514)این فرم در پژوهشی توسط رضایی . مطابق پرونده پزشکی آنها به دست آمد

OMSAT-3سپت با استفاده از پرسشنامه (. 5)گزارش شد  71/5
-های روانی اٌتاواگیری مهارتابزار اندازه) 8

این پرسشنامه از سه زیر مقیاس و چند مهارت روانی در هر . دهای روانی ورزشکاران ارزیابی شدن، مهارت(5

های روان ، مهارت(اعتماد به نفت، تعهد و هدف گزینی) 1های روانی پایهمهارت: زیرمقیاس تشکیل شده است

تمرکز، بازیافت تمرکز، ) 4های شناختیو مهارت( واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل ترس و فعال سازی) 5تنی

های داده شده به این پرسشنامه به صورت نمره دهی به پاسخ(. هنی، تصویر سازی و طرح مسابقهتمرین ذ

حداکثر نمرۀ قابل . شودرا شامل می( صفر امتیاز)تا کامالً مخالف ( امتیاز 7)مقیاس هفت تایی از کامالً موافق 

شناختی به ترتیب عبارت است از  هایهای روان تنی و مهارتهای پایه، مهارتهای مهارتکسب در زیر مقیاس

نفر از  555بر روی ( 8513)بوسیله منفرد  OMSAT-3روایی و پایایی پرسشنامه . امتیاز 845و  881، 14

 57/5ثبات درونی این پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ بین . های ملی ایران بررسی شدورزشکاران تیم

این مقادیر در پرسشنامه اصلی نشان . گزارش شد 91/5تا  04/5زمون مجدد و پایایی آن با استفاده از آ 78/5تا 

 (.7)بود  90/5تا  71/5و پایایی  11/5تا  01/5 3دهنده ثبات درونی

                                                           
1- Ottawa Mental Skills Assessment Tool  - 3 

   -  (Fundamental )عالیداری و حفظ اجرا در سطوح يعواملی ضروری و اساسی جهت پا. 

  - (Psycho-somatic )( ن يم اطت جسمانی است که برای تنظيکی و روانی و شدت فعاليولوژيزيختگی فيراتی در انگييرنده تغيدربرگ

 .رودمیمهارتها به کار 

  - (Cognitive )  باشدری، حافظه، تفکر و تعقل میيادگيندهای شناختی دارد که شامل احساس، ادراک، يبستگی به فرا. 

5   - Internal Consistency 
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و رشته ورزشی نیز در پرسشنامه نخست مشخص ( مسابقه یا تمرین)همچنین سن، جنت، موقعیت بروز آسیب 

و روش های آمار توصیفی میزان مهارت های روانی و میزان شیوع  SPSS (Ver.17)با استفاده از نرم افزار . شد

-، جهت بررسی رابطه بین مهارتK-Sبا توجه به نرمال بودن داده ها در آزمون . آسیب های ورزشی بررسی شد

درصد  93های ورزشی، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری های روانی و بروز آسیب

 .شداستفاده 

 

 نتایج و یافته های تحقیق

حداقل یک بار در طی زمان ( درصد 77)نفر  857های تحقیق نشان داد که از ورزشکاران دختر یافته

همچنین . فاقد هر نوع آسیب دیدگی بودند( درصد 55)نفر  48برگزاری المپیاد دچار آسیب دیدگی شدند و 

ب دیدگی را در زمان برگزاری المپیاد دانشجویان داشتند از ورزشکاران پسر تجربه آسی( درصد 0/14)نفر  807

 . از آنها هیچ آسیبی را تجربه نکردند( درصد 4/83)نفر  55در حالی که 

کنندگان در تحقیق نشان داد که در های مختلف شرکتهای ورزشی در اندامبه عالوه، بررسی میزان بروز آسیب

ها به خود شایع ترین اندام آسیب دیده درصد از کل آسیب 41/40دختران ورزشکار، اندام تحتانی با اختصاص 

-ها را در این گروه شامل شد که بیشترین سهم را از آسیبدرصد از آسیب 51/40اما در پسران اندام فوقانی . بود

کمترین میزان ( درصد 99/1)و پسران ( درصد 44/89)های تنه در دختران ضمن اینکه، آسیب. های آنها داشت

های تیمی و انفرادی در جدول های مختلف بدن به تفکیک رشتهمیزان بروز آسیب ها در اندام .وز را داشتبر

 . آمده است 8شماره 

 پراکندگی آسیب ها در اندام های مختلف بدن به تفکیک رشته های تیمی و انفرادی در دانشجويان دختر و پسر – 0جدول 

 

 

 پسران  دختران

اندام 

 فوقانی

 اندام

 تحتانی
 اندام فوقانی تنه

اندام 

 تحتانی
 تنه

 02/6 64/46 64/46 62/00 33/48 93/93 تیمی

 18/01 93/49 19/46  46/20 08/49 06/28 انفرادی
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های تیمی و انفرادی مشاهده شد که در هر دو جنت بروز آسیب های تنه در ورزشکاران رشته با مقایسه رشته

درحالی که بروز آسیب های اندام فوقانی و تحتانی در رشته های . های تیمی بودهای انفرادی بیشتر از رشته

های های دختران مشخص شد که در هر دو دسته رشتههمچنین با بررسی میزان آسیب. تیمی بیشتر شایع بود

ندام فوقانی های ااما در ورزشکاران پسر آسیب. تیمی و انفرادی آسیب های اندام تحتانی بیشترین سهم را داشتند

های تیمی سهم مساوی های اندام فوقانی و تحتانی در رشتهدر رشته های انفرادی بیشتر شایع بودند و آسیب

 .داشتند

 های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت، میزان آسیب در مورد دیگری که با استفاده از پرسشنامه آسیب

در پسران بیشترین ( 97/05)و بخش مفاصل  (89/00)بخش عضالت در دختران . های مختلف بدن بودبخش

( در پسران 34/3در دختران و  85/5)ها در هر دو جنت ها را داشتند، در حالی که استخوانمیزان آسیب

 .ها را شامل شدندکمترین درصد بروز آسیب

 1های تیمی و انفرادی در جدول شماره  ها در بخش های مختلف بدن به تفکیک رشته پراکندگی آسیب

 . شودمشاهده می

 

 پراکندگی آسیب ها در بخش های مختلف بدن به تفکیک رشته های تیمی و انفرادی در دانشجويان دختر و پسر – 2جدول 

 

 
 پسران  دختران

 مفاصل استخوان ها عضالت مفاصل استخوان ها عضالت

 19/60 99/1 64/99 81/91 00/1 44/18 تیمی

 39/61 01/1 90/99  38/60 12/1 11/90 انفرادی

 

با مقایسه رشته های تیمی و انفرادی در میزان بروز آسیب در بخش های مختلف بدن مشاهده شد که در 

دختران آسیب های عضالنی در رشته های تیمی و آسیب های مفصلی در رشته های انفرادی بیشترین میزان 

دو دسته رشته های تیمی و انفرادی باالترین  در حالی که در پسران آسیب های مفصلی در هر. شیوع را داشتند

 .درصد بروز را داشتند



 ...المپیاد دهمین رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و آمادگی روانی دانشجويان دختر و پسر در  

  

 

099 

نشان داد که به ترتیب نمرات  OMSAT-3های روانی ورزشکاران با استفاده از پرسشنامه بررسی مهارت

 51/71و  57/79های روان تنی نمرات بود، در مهارت 3/01و  40/05های روانی پایه دختران و پسران در مهارت

به طور کلی بر اساس یافته های . بود 17/90و  94/97های شناختی نمرات آنها سب کردند و در مهارترا ک

تحقیق مشاهده شد که ورزشکاران دختر و پسر در سه دسته مهارت های روانی تفاوت معنی داری نداشتند هر 

امتیازات  5دول شماره ج. چند که دختران به میزان اندکی امتیازات بهتری در این مهارت ها کسب کردند

 .دهدهای تیمی و انفرادی نشان میها را به تفکیک رشتهورزشکاران دختر و پسر در این مهارت

 

 های روانی به تفکیک رشته های تیمی و انفرادی در دانشجويان دختر و پسرمهارت – 9جدول 

 

 

 پسران  دختران

های مهارت

 پايه

های مهارت

 روان تنی

های مهارت

 شناختی

-مهارت

 های پايه

های مهارت

 روان تنی

های مهارت

 شناختی

 09/36 69/08 49/62 61/010 11/80 12/64 تیمی

 30/36 20/08 11/62  62/34 49/00 10/62 انفرادی

 

های روانی های تیمی دختران از امتیازات باالتری در هر سه دسته مهارتها نشان دادند که در رشتهیافته

های روانی های انفرادی ورزشکاران پسر امتیازات بهتری در سه دسته مهارتبودند در حالی که در رشته برخوردار

 .کسب کردند

های مختلف ها و بخشهای روانی و بروز آسیب در انداماما هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مهارت

ج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی نتای. بدن ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد دانشجویان بود

 .شودمشاهده می 3و  4این رابطه در جداول شماره 

 



 0931، بهار و تابستان 6طب ورزشی ، شمارة رية نش                  

 

094 

 های مختلفارتباط بین مهارت های روانی و بروز آسیب در اندام – 4جدول 

 

 
 پسران  دختران  

 
اندام  

 فوقانی

اندام 

 تحتانی
 تنه

 
 تنه اندام تحتانی اندام فوقانی

 پايههای روانی مهارت

 p 126/1 149/1 109/1  106/1 131/1 020/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی
099/1 160/1 868/1 

 826/1 089/1 183/1 

 های روان تنیمهارت

 p 106/1 116/1 112/1 182/1 022/1 168/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی
892/1 460/1 300/1 

 243/1 188/1 940/1 

 های شناختیمهارت

 p 188/1 082/1 101/1 161/1 110/1 111/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی
241/1 *101/1 641/1 

 933/1 426/1 641/1 

  53/5 آلفایدر سطح  یمعنی دار*

های شناختی و میزان نشان داده شد که در ورزشکاران دختر بین مهارت 4بر اساس اطالعات جدول شماره 

های روانی تأثیری اما در سایر موارد مهارت. وجود داردداری بروز آسیب در اندام تحتانی ارتباط معکوس و معنی

همچنین در ورزشکاران پسر هیچ ارتباطی بین . های مختلف نداشتندهای ورزشی در اندامدر کاهش بروز آسیب

 .ها مشاهده نشدهای روانی و میزان بروز آسیبمهارت

های مختلف بدن نشان داده شده خشهای روانی و بروز آسیب در بارتباط بین مهارت 3در جدول شماره 

 .است
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 ارتباط بین سه دسته مهارت های روانی و بروز آسیب در بخش های مختلف بدن – 1جدول 

 

 
 دختران  

 

 پسران

 مفاصل ها استخوان عضالت مفاصل ها استخوان عضالت  

های روانی مهارت

 پايه

 p 109/1 104/1 112 142/1 146/1 182/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی

862/

1 
843/1 483/1 

 110/1 121/1 241/1 

 های روان تنیمهارت

 p 121/1 013/1 180/1 119/1 139/1 192/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی

098/

1 
040/1 289/1 

 410/1 034/1 661/1 

 های شناختیمهارت

 p 168/1 221/1 011/1 160/1 149/1 116/1ارزش 

مقدار 

 همبستگی

961/

1 
*119/1 *146/1  

 948/1 141/1 491/1 

 11/1معنی داری در سطح آلفای *

 های شناختی و میزان شیوع شود در دختران بین مهارتمشاهده می 3همانطور که در جدول شماره 

داری به ترتیب داری مشاهده شد که میزان معنیها در استخوان ها و مفاصل ارتباط معکوس و معنیآسیب

های مختلف بدن های روانی و آسیب در بخشداری بین مهارتاما در پسران ارتباط معنی. بود 540/5و  555/5

 .وجود نداشت

های پایه و های موجود در دو زیرمقیاس مهارتهای آماری نشان داد که هیچ کدام از مهارتنتیجه تحلیل

های روانی که در زیرمقیاس تهای ورزشی نداشتند اما از بین مهارداری با بروز آسیبتنی ارتباط معنیروان

از این رو، . داری در دختران ورزشکار مشاهده شدهای شناختی قرار دارند، در چند مورد ارتباط معنیتمهار

، (r=555/5و  p=097)های تمرکز دار بین بروز آسیب در اندام تحتانی و مهارتها حاکی از ارتباط معنییافته

همچنین . در ورزشکاران دختر بودند( r=551/5و  p=117)و طرح مسابقه ( r=555/5و  p=385/5)بازیابی تمرکز 

و  p=140/5)و مفاصل ( r=555/5و  p=190/5)ها داری بین مهارت تمرکز و آسیب در استخوانارتباط معنی

558/5=r )های تصویرسازی و تمرین ذهنی ارتباط معنی داری با هیچ کدام از اندام ها و مهارت. وجود داشت

 .بخش های بدن در ورزشکاران دختر و پسر نداشتند
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 بحث و نتیجه گیری

مطمئناً (. 54)های ورزشی انجام شده است مطالعات بسیاری تاکنون روی استرس و ارتباط آن با آسیب

اخیراً . های روانی الزم برای مقابله با آن برخوردار باشندورزشکاران برای مقابله با استرس باید از مهارت

های روانی برخوردارند کمتر از سایر هشگران بیش از پیش تأکید دارند که ورزشکارانی که از تمرین مهارتپژو

های اندکی به تأثیر برخورداری با این وجود تاکنون پژوهش(. 55و  14)شوند ورزشکاران دچار آسیب دیدگی می

مطالعه حاضر . اندهای ورزشی پرداختهز آسیبدر پیشگیری ا( مانند مهارت مقابله با استرس)های روانی از مهارت

ها را در ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد های روانی و میزان شیوع آسیبقصد داشت تا سطح مهارت

دانشجویان کشور ارزیابی کند تا در گام بعدی بتواند ارتباط بین این دو را در ورزشکاران مذکور مورد بررسی قرار 

استرس  -ضمن اینکه اعتبار تجربی مدل آسیب. های جنسیتی در این رابطه بررسی شدهمچنین تفاوت. دهد

 .در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت( 8991ویلیامز و اندرسون، )

همانطور که . نتایج این تحقیق نشان داد که پسران در مجموع بیشتر از دختران دچار آسیب دیدگی شدند

زشکاران مرد بیشتر از ورزشکاران زن از ویژگی خطرپذیری برخوردارند که اظهار داشت ور( 1554) 8کونتوس

کند نتایج پژوهش حاضر از این عقیده حمایت می. تواند به سطح باالیی از رفتار پرخاشگرانه منجر شودخود می

یدگی ها از جمله ورزش بیشتر در معرض آسیب دشود در همه زمینهکه رفتار پرخاشگرانه در مردان موجب می

از لحاظ نوع آسیب، عضالت در ورزشکاران دختر و . همسو است( 1551) 1باشند و از این لحاظ با نتایج ایوارسون

مفاصل در ورزشکاران پسر، بیشترین میزان بروز آسیب را در طول برگزاری مسابقات دهمین المپیاد دانشجویان 

ران همچنین از نظر اندام آسیب دیده، به ترتیب اندام تحتانی در دختران و اندام فوقانی در پس. کشور داشتند

در مروری بر ( 1557) 5آبرنیتی. بیشترین میزان بروز آسیب را در ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد داشتند

شوند که با نتایج به دست آمده در ها به اندام تحتانی مربوط میتحقیقات گذشته بیان کرد که بیشترین آسیب

ها با ضمن اینکه این یافته. اران پسر ناهمسو استهای مشاهده شده در ورزشکراستا بوده و با یافتهدختران هم

های با توجه به اینکه در پژوهش. روی دانشجویان پسر نیز ناهمسو است( 8510)نتایج تحقیق رهنما و همکاران 

                                                           
1 - Kontos 

2 - Ivarsson 

3- Abernethy 
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های ورزشی تیمی انتخاب شده بودند و در پژوهش حاضر تلفیقی از این دو های تحقیق فقط از رشتهمذکور نمونه

 35چرا که، تحقیقات نشان داده است که بیش از . رسداشتند این اختالف طبیعی به نظر میدسته شرکت د

 (. 55)های تیمی به اندام تحتانی مربوط می شود ها در ورزشکاران رشتهدرصد آسیب

 های روانی ورزشکاران مشخص شد که دختران ورزشکار در هر سه دسته همچنین با مقایسه مهارت

به میزان اندکی امتیازات باالتری نسبت به پسران ورزشکار به دست آوردند که از نظر آماری  های روانیمهارت

داری از نظر نشان داد که تفاوت معنی  OMSAT-3با استفاده از پرسشنامه ( 8999)استیونسون . دار نبودمعنی

پسران به میزان کمی های روانی بین دو جنت وجود نداشت، هر چند که استفاده و برخورداری از مهارت

مانند )تحقیق حاضر بر خالف نظر آن دسته از تحقیقات . امتیازات باالتری در این مهارت ها کسب کردند

. های روانی باالتری برخوردارند نتایج متفاوتی را نشان داداند پسران از مهارتکه ابراز کرده( 1559دومینیکوس، 

بوم شناختی بین دانشجویان ورزشکاری که در این تحقیق شرکت های تواند به تفاوت ویژگیاین موضوع می

 .اند مربوط باشدداشتند و شرکت کنندگان در تحقیقاتی که نتایج متفاوتی داشته

های ورزشی مشخص شد که های روانی ورزشکاران و میزان شیوع آسیببا بررسی ارتباط بین سطح مهارت

های روانی و داری بین سطوح دیگر از مهارتتی ارتباط معنیهای شناخدر هر دو جنت بجز در شاخص مهارت

های از سوی دیگر، با باال رفتن مهارت. های مختلف بدن وجود نداشتها و بخشهای ورزشی در اندامبروز آسیب

های عضالت و مفاصل کاهش ها در اندام تحتانی و در بخششناختی در دختران ورزشکار، میزان بروز آسیب

های تنی تأثیری در کاهش بروز آسیب -های روانهای پایه و مهارتا همانند پسران، باال رفتن مهارتام. یافت

های ورزشی حمایت های شناختی و کاهش در آسیباز وجود ارتباط بین مهارت( 8994)بروئر . ورزشی نداشت

یقات قبلی کمتر به ارتباط بین هر چند که در تحق. راستا استهای پژوهش حاضر در دختران همکرد که با یافته

اند ورزشکارانی که از سطح های روانی و آسیب های ورزشی پرداخته شده است اما محققان نشان دادهمهارت

 برخوردارند کمتر دچار آسیب دیدگی ( مانند تمرکز، رهایی از نگرانی و غیره)ای های مقابلهباالیی از مهارت

ای را های مقابلهابزاری جامع است و برخی از مهارت OMSAT-3 پرسشنامهبا توجه به اینکه (. 11)شوند می

 .کند، نتایج تحقیق حاضر با نتایج مذکور قابل مقایسه استگیری مینیز اندازه
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این بدان معنی . استرس قرار دارند _  های شناختی در مرکز مدل آسیبهمانطور که پیشتر ذکر شد، ارزیابی

های ، همگی بوسیله ارزیابی(مانند منابع مقابله) گذارند ه بر پاسخِ استرس فرد اثر میاست که عوامل مختلفی ک

های شناختی در با توجه به اینکه در پژوهش حاضر بر اهمیت مهارت(. 45)شوند شناختی ورزشکار تعدیل می

. کنندمایت میاسترس ح  _ها از این بخش مدل آسیبورزشکاران دختر تأکیدِ بسیار شده است، این یافته

های های مقابله و بروز آسیبهمچنین همانطور که گفته شد نتایج پژوهش حاضر تاحدودی از ارتباط بین مهارت

استرس که بر اهمیت منابع مقابله تأکید دارد را   _ها، بخشی از مدل آسیباین یافته. کندورزشی حمایت می

 .دهدمورد حمایت قرار می

 ارزیابی  OMSAT-3های شناختی هستند که در پرسشنامه از جمله مهارتتمرکز و بازیابی تمرکز 

. های ورزشی در ورزشکاران دختر داشتندشوند و در پژوهش حاضر تأثیر مثبتی در کاهش بروز آسیبمی

کند که داشتن تمرکز باال در زمان تمرین و مسابقه نقش بسزایی در کاهش آسیب بیان می( 1551) 8ایوارسون

در تحقیقات زیادی نشان داده شده است که . راستا استای ورزشی دارد که با نتایج تحقیق حاضر همهدیدگی

جونز و (. 11)شود عوامل استرس زا در زندگی است یکی از عواملی که به کاهش تمرکز در ورزشکاران منجر می

و )زای زندگی و تمرکز سترسگزارش دادند که در دختران ارتباط بیشتری بین رویدادهای ا( 8997) 1همکاران

دهد که دختران ورزشکار شرکت نتایج تحقیق حاضر نشان می. وجود دارد( های ورزشیدر نتیجه بروز آسیب

 اند که این پدیده کننده در المپیاد دانشجویان کشور از تمرکز باالیی در زمان تمرین و مسابقه برخوردار بوده

توان در کاهش رویدادهای استرس زا در اردوی تیم اعزامی باشد و تأثیر آن را میتواند به علت پائین بودن می

 5تواند از بخشی از مدل ویلیامز و اندرسوناین نتایج می. های ورزشی در دختران مشاهده کردبروز آسیب

 . حمایت کند( 8991)

داری در کاهش عنیهای شناختی است که در پژوهش حاضر تأثیر مطرح مسابقه یکی دیگر از مهارت

اظهار کردند که ورزشکارانی که از سطح باالیی از ( 1559) 4دومینیکوس و همکاران. های ورزشی داشتآسیب

. افتد کنار بیایندهای مختلفی که در ورزش اتفاق میتوانند با موقعیتمهارت طرح مسابقه برخوردارند بهتر می

                                                           
1- Ivarsson  

2- Jones & et al 

3 - Williams & Andersen 

4 - Dominikus & et al 
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نشان داد که ( 1553) 8آفنانگر. رزشی نقش مهمی داشته باشدهای وتواند در کاهش بروز آسیباین پدیده می

همانطور که گفته . تواند در کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفت ورزشکاران تأثیر گذار باشدطرح مسابقه می

( از جمله مهارت طرح مسابقه)های شناختی شد در پژوهش حاضر دختران ورزشکاری که سطح باالیی از مهارت

بر ( 1553)های آفنانگر بنابراین نتایج این پژوهش همسو با یافته. های ورزشی شدندکمتر دچار آسیبداشتند 

 .اهمیت مهارت طرح مسابقه تأکید دارد

ارتباط ( واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل ترس و فعال سازی)های روان تنی در تحقیق حاضر مهارت

اظهار داشتند که برخورداری از مهارت ( 8911) 5و فاولر 1کر. نداشتندهای ورزشی داری با شیوع آسیب معنی

تواند تأثیر مثبتی در افزایش تمرکز ورزشکاران داشته باشد که این موضوع خود منجر به واکنش به استرس می

 همانطور که پیشتر گفته شد در پژوهش حاضر نیز ارتباط معکوس و . های ورزشی می شودکاهش آسیب

های ورزشی مشاهده شد اما یافته های این پژوهش از تأثیر ری بین سطح باالیی از تمرکز و کاهش آسیبدامعنی

ناهمسو ( 8911)کند و با نتایج کر و فاولر های ورزشی حمایت نمیمهارت واکنش به استرس روی کاهش آسیب

 . است

داری در برخی عوامل یافت شده تر استفاده شده است نتایج معنیدر تحقیقاتی که از ابزارهایی تخصصی

با استفاده از ابزارهای سنجش اضطراب ( 1557) 4به عنوان مثال کالینرت. است که در تحقیق حاضر چنین نبود

لذا با توجه . های ورزشی دارندداری در افزایش آسیبصفتی و اضطراب حالت نشان داد که این عوامل تأثیر معنی

گیری مجموعه ای از استفاده شد که ابزاری برای اندازه OMSAT-3شنامه به اینکه در پژوهش حاضر از پرس

هایی که از ابزارهایی مختص یک توان نتایج این تحقیق را با آن دسته از پژوهشهای روانی است، نمیمهارت

 . اند مقایسه کردویژگی روانی استفاده کرده

شواهدی در حمایت از برخی از ( 55)تحقیقات های پژوهش حاضر همسو با بسیاری از در مجموع، یافته

های شناختی در پاسخ استرس فرد و تأثیر اهمیت ارزیابی. کنداسترس فراهم می _ های مدل آسیبجنبه

                                                           
1 -  Aufenanger 
2 -  Kerr 

3 -  Fowler 

4 -  Kleinert 
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های ترین شیوه ارتقای مهارتهمچنین با توجه به اینکه اصلی. ها هستندترینِ این جنبههای مقابله مهممهارت

 خالت روانشناختی است و با توجه به وجود این مداخالت در بخشی از مدل روانی در ورزشکاران، مدا

بنابراین با توجه به این نتایج به . کندهای حاضر از این جنبه از مدلِ مذکور حمایت میآسیب، یافته _ استرس

 .ستهای ورزشی از توانایی کافی برخوردار ااسترس در پیش بینی بروز آسیب -رسد که مدل آسیبنظر می

با توجه به تحقیقات مشابه از جمله شجاع الدین و )به طور کلی این تحقیق با بررسی تعداد نمونه مناسب 

مانند استیونسون، )های ورزشی متنوع سعی کرد تا مطابق با پیشنهادات تحقیقات قبلی و رشته( 8517همکاران، 

همچنین همه ورزشکاران حاضر در این پژوهش در . تعمیم پذیری بیشتری برای نتایج تحقیق فراهم کند( 8999

های فردی را کاهش داده و تواند تغییر پذیری ناشی از تفاوتپرداختند که مییک سطح از مسابقات به رقابت می

های روانی ورزشکاران ضمن اینکه از ابزاری جامع و معتبر برای ارزیابی مهارت. منجر به نتایج قابل اتکایی شود

داری با شیوع های شناختی رابطه معنیبنابراین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تنها مهارت. استفاده شد

های ورزشی و روان شناسان ورزش های ورزشی داشتند به مربیان و معلمان تربیت بدنی، متخصصان آسیبآسیب

های شناختی در مهارت شود که با استفاده از تمرین ذهنی و راهبردهای آموزشی سعی در ارتقایتوصیه می

پیشنهاد . های ورزشی را در آنها کاهش دهندورزشکاران جوان داشته باشند تا از این طریق احتمال بروز آسیب

یعنی )استرس که اهمیت آنها در پژوهش حاضر مورد تأکید قرار گرفت  -هایی از مدل آسیبشود بر جنبهمی

با این حال، با در نظر گرفتن این . توجه بیشتری شود( روانشناختی های شناختی و مداخالتمنابع مقابله، ارزیابی

 های ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است به نظر های روانی و بروز آسیبواقعیت که ارتباط بین مهارت

 . رسد که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه وجود داردمی
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