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  چکيده
مقايسة عوامل روانی ورزشکاران آسيب ديده و غير آسيب ديده و پيش بينی , هدف از اين پژوهش

از ميان . با توجه به عوامل روان شناختی است, يب ديدگی قرار دارندورزشکارانی که در معرض خطر آس
 دانشجوی شرکت کننده در مسابقات دو و ميدانی با ۱۶۹, ۱۳۸۴دانشجويان پسر ورزشکار در سال 

, به صورت نمونة در دسترس انتخاب و بر اساس نتايج پرسشنامة آسيب,  سال۷/۲۲ ± ۷/۳ميانگين سنی 
در . تقسيم شدند)  نفر۹۴(و غير آسيب ديده )  نفر۷۵(ه ورزشکاران آسيب ديده آزمودنی ها به دو گرو

,  رينر و مارتنز(CSAI-2) ۲‐پرسشنامة اضطراب حالتی رقابتی , اين تحقيق از برگة مشخصات فردی
قبل از انجام , مصاحبه و پرسشنامة محقق ساختة آسيب های ورزشی,  سؤالی آيزنک۳۴پرسشنامة 

همچنين از روش آماری تحليل . در مورد گروه های نمونه اجرا شدو  دانی استفادهمسابقات دو و مي
و از روش تحليل تمايزات برای پيش بينی احتمالی , واريانس يکطرفه برای بررسی تفاوت های بين دو گروه

به طور کلی نتايج اين تحقيق بين ويژگی های روان شناختی دو . آسيب ديدگی ورزشکاران استفاده شد
تحليل تمايزات نشان داد ورزشکارانی که از پرسشنامة همچنين ). >۰۱/۰P(تفاوت نشان می دهد , گروه

مستعد آسيب هستند و در آينده بيشتر احتمال دارد دچار ,  به باال را کسب کنند۸۳اين تحقيق نمرة 
و عوامل روان در نهايت محققان بر اين باورند که با بررسی ويژگی های شخصيتی . آسيب ديدگی شوند

شناسايي کرد و , شناختی می توان احتماالً ورزشکارانی را که در معرض خطر آسيب ديدگی قرار دارند
  . راهکارهای مناسب را به منظور پيشگيری از آسيب ديدگی به کار برد
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  مقدمه 
 و نيز افزايش کيفيت بسياری از ديدگیآسيب  برای پيشگيری از ش هاتالبا وجود بهترين 

 برای کاهش خطر روش هايي می رسداما به نظر , حذف نخواهند شد هرگز آسيب ديدگی ها, ورزش ها
از جملة اين روش ها که توجه محققان را در اين دهه به خود .  وجود دارندآسيب ديدگی

 آسيب ديدگیبا توجه به عوامل روان شناختی مرتبط با تشخيص ورزشکاران , معطوف داشته
  ). ۱۴(است 

ورزشکاران را پيش  آسيب ديدگیر عواملی که احتمال افزايش خطر بتحقيقات قابل توجهی 
اين . مختلفی بررسی شده استات ـ در تحقيقآسيب ديدگیمتمرکز شده و سوابق , می کندبينی 

 ,...)آمادگی جسمانی و , مانند ترکيب بدن (فيزيولوژيکی/ عوامل شامل عوامل فيزيکی 
  و عوامل ...) مانند سطوح زمين تمرين و (محيطی , )مانند عوامل بيومکانيکی(آناتوميکی 

اين تحقيق به بررسی نقش عوامل روان شناختی محدود شده که ممکن . روان شناختی اند
  . است در افزايش خطر آسيب ديدگی ورزشکاران نقش داشته باشد

 ١ ورزشی ريشه در کار هولمز و راههسيب هایقيق در زمينة سوابق روان شناختی آتح
 و بيماری ها استوار بود ٢نها بر رابطة بين استرس ناشی از وقايع زندگیآکار ). ۶(دارد ) ۱۹۶۷(

افرادی که وقايع زندگی بيشتری , آنها دريافتند. که تحولی عظيم در رفتار پزشکی ايجاد کرد
را ... تغيير مکان به محل جديد و , متارکه کردن, کی از دوستان يا آشنايانهمچون مرگ ي
در حمايت از هولمز و راهه . در آينده بيشتر در معرض بيماری قرار دارند, تجربه کرده اند

 ۱۹۷۰در سال ). ۱۲(شواهد نشان می دهند که استرس تأثير منفی بر سيستم ايمنی بدن دارد 
تعادل اجتماعی را به عنوان پيش بينی کننده برای آسيب های هولمز مقياس درجه بندی 
هولمز دريافت بازيکنان فوتبالی که وقايع زندگی بزرگی را . فوتبال آمريکايي به کار برد

, در همين راستا برام ول. احتمال بيشتری دارد که دچار آسيب ورزشی شوند, تجربه کرده اند
درجه بندی تعادل اجتماعی را متناسب با ورزشکاران مقياس ) ۱۹۷۵ (٣واگنر و هولمز, ماسودا

                                                 
1- Holmes & Rahe 
2- Life Events  
3- Bram Well, Masuda, Wagner, Holmes  
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 آمريکا اصالح کردند و با استفاده از آن دريافتند گروهی که وقايع زندگی ه هایدانشگا
 ).۴(بيشتر دچار آسيب ديدگی شده بودند , بيشتری را تجربه کرده بودند

,  پرداخته ديدگیسيب که از بعد روان شناختی به پيشگيری از آهش هايييکی از اولين پژو
وی با استفاده از مداخله بر اساس آرام سازی .  هدايت شده است۱۹۹۱ در سال ١توسط داويس

 ۵۲و در درصد فوتبال ۳۳ گزارش کرد که دامنه ای بين راکاهش در ميزان آسيب هايي 
برنامه ) ۱۹۹۶(کر و گوس , با استفاده از طرح های موشکافانه). ۵(درصد برای شناگران داشت 

برنامه شامل ايمن سازی .  ماه را برای ژيمناست ها تدارک ديدند۸ به مدت جلسه ای ۱۶ای 
, اگر چه کاهش در شيوع آسيب ديدگی. بود) ۱۹۸۵( ٢ مايکن بوم(SIT)عليه فشار روانی 

مرين هايي را دريافت کرده بودند که شاخصی برای گروه کنترل بود و گروه تجربی هم ت
کاهش آشکاری در آسيب ديدگی ها وجود ,  با يکديگر نداشتنداساساً تفاوت معناداری

تحقيقی مشابه تحقيق کر و گوس برای ) ۲۰۰۴( ٣اسميت و ويليامز, هيوم, کولت). ۱۱(داشت
در اين . ژيمناست ها بر پاية مداخله کننده های پيشگيری از آسيب ديدگی انجام دادند

ن گروه کنترل و ژيمناست هايي که تحقيق تفاوت معنادار اساسی در آسيب ديدگی ها بي
ويليامز و اندرسن بر اين عقيده اند که . يافت نشد, مداخله کننده ها را دريافت کرده بودند

  ).۹(شواهدی وجود دارد که مداخله کننده ها تحت تاثير حجم نمونه قرار می گيرند 
, نشگاهیبر روی گروهی از دوندگان رقابتی دا) ۲۰۰۳ (٤در تحقيق پرنا و همکاران

ورزشکاران در گروه تجربی کاهش معناداری را در تعداد روزهای از دست رفته به علت آسيب 
همچنين نتايج داللت بر اين داشتند که اثرهای مداخله کننده به . ديدگی يا بيماری داشتند

رابطة متوسطی را ) ۲۰۰۵( ٥يانگ يونگ نو). ۱۳( ميانجی خلق و خوی منفی بود ه ایطور ويژ
رهايي از نگرانی و اعتماد .  شدت و مدت آسيب ديدگی نشان دادبا عوامل روان شناختی بين

.  معناداری برای شدت آسيب ديدگی مشخص شدنده هایبه نفس به عنوان پيش بينی کنند

                                                 
1- Davis  
2- Meichenbaum  
3- Kolt, Hum, Smith, Williams  
4- Perna et al  
5- Young-eun noh  
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همچنين رهايي از نگرانی و استرس منفی به عنوان پيش بينی کننده های مدت آسيب 
  ). ۱۵(ديدگی مشخص شدند

خطر  سودمندی نشانه گذاری ورزشکارانی را که ) ۲۰۰۵ (١اکنگرن و اندرسن, ونکار جانس
.  ساختنروش, زيادی برای آسيب ديدگی و نياز برای دريافت مداخله کننده ها داشتند

که شش مهارت ذهنی , گروه تجربی درمان مختصری را دريافت کرده بودند  دردنی هاآزمو
 هفتة فصل ۱۹بر می گرفت و در را در ) رام سازیآ, ٢هدفگذاری, مانند مديريت استرس(

آزمودنی ها در گروه تجربی به طور معناداری آسيب های کمتری را . رقابت آموزش داده شد
, کار جانسون و همکاران توسط تحقيق ماديسون). ۶(نسبت به گروه کنترل داشتند 

به کار بردن مداخله کنندة با , آنها در تحقيق خود نشان دادند. تاييد شد) ۲۰۰۵(٣پراپاوسيس
مقابله و سطوح , مديريت استرس برای گروهی از ورزشکاران که بر اساس آسيب های قبلی

ورزشکاران درگروه , به عنوان در معرض خطر تشخيص داده شده بودند, حمايت اجتماعی
. دزمان کمتری را به علت آسيب ديدگی از دست داده بودن, تجربی در مقايسه با گروه کنترل

 افرادی که بيشتر در معرض خطر آسيب ديدگی قرار نشانه گذاریِ, اين دو تحقيق با يکديگر
همچنين آزمون شوندگان از لحاظ روان شناختی بر . به محققان پيشنهاد می کنندرا , دارند

در اين خصوص ). ۱۰(نجات داده شوند , پايه مداخله کننده هايي که بيشتر مؤثر هستند
عوامل روان شناختی که بتوان با آنها ورزشکاران در معرض خطر را تشخيص و شناخت 

ازاين رو در اين تحقيق پژوهشگر به دنبال يافتن , مهم و قابل توجه است, شناسايي کرد
عوامل روان شناختی بوده است که احتمال دارد با آسيب ديدگی ورزشکاران ارتباط داشته 

انی که احتمال دارد در آينده دچار آسيب ديدگی باشد و می تواند ما را در شناخت ورزشکار
  . کمک کند, شوند

  

                                                 
1- Johnson, Ekengren, Andersen  
2- Goal Setting  
3- Maddison & Prapavessis  
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  روش تحقيق 
در اين پژوهش ويژگی های روان شناختی ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب ديده به 
منظور تعيين ارتباط عوامل روانی با آسيب ديدگی ورزشکاران و پيش بينی ورزشکارانی که 

به همين منظور از . بررسی و مقايسه شده است, رنددر معرض خطر آسيب ديدگی قرار دا
که در مسابقات سراسری دانشگاه های کشور در سال , کلية دانشجويان پسر ورزشکارميان 
 دانشجوی شرکت کننده در مسابقات دانشجويي دو و ميدانی با ۱۶۹,  شرکت کردند۱۳۸۴

 به ميزبانی دانشگاه ز رو۴ به مدت ۱۳۸۴ سال که در آذر ماه سال ۷/۲۲± ۷/۳ميانگين سنی 
بر اساس نتايج . به عنوان نمونة آماری در دسترس انتخاب شدند, شيراز برگزار شد
و غيرآسيب )  نفر۷۵(آزمودنی ها به دو گروه ورزشکاران آسيب ديده , پرسشنامة آسيب

پرسشنامة آسيب ديدگی شامل توضيح مختصری در بارة . تقسيم شدند)  نفر۹۴(ديده 
آسيب ديدگی چنين تعريف , در اين پرسشنامه.  مورد نظر در اين تحقيق بودآسيب ديدگی

حين ورزش اتفاق افتد هر گونه آسيب جسمی به هرکدام از اندام های بدن که در . شده است
يا ,  ساعت قادر به تمرين يا مسابقه با عضو آسيب ديده نباشد۲۴د فرد دست کم وو موجب ش
در صورت جواب بلی به اين سؤال که فرد دچار . فرد شود در عملکرد طبيعی لموجب اختال
اين پرسشنامه . درـک می را تکميل آسيب ديدگیفرد پرسشنامة اصلی ,  شده استآسيب ديدگی

برای اطمينان از .  مربوط به آن اندام استسيب های به صورت مجزا و آم هاشامل هر کدام از اندا
, ه افرادی که اظهار آسيب ديدگی کرده بودندهنگام تحويل پرسشنام, سيب هانوع و شدت آ

شايان ذکر است که فقط آسيب . پرسشنامة آنها تکميل می شد, بار ديگر به صورت مصاحبه
همچنين در اين .  در اين تحقيق بود نظرآسيب مورد, های مربوط به دو سال قبل از مسابقات

 شخصيت ورزشکاران یگی هاژبرای سنجش وي) ۱( سؤالی آيزنک ۳۴تحقيق از پرسشنامة 
همچنين برای کاهش حجم ,  شخصيت و سؤاالت آنيژگی هایبه علت زياد بودن و. استفاده شد

سه ويژگی , با توجه به پيشينة تحقيق, از بين سؤاالت پرسشنامة آيزنک, پرسشنامة تحقيق
زمايشی و آپس از اجرای . هيجان طلبی و پرخاشگری انتخاب شد, خطرپذيریشخصيتی 
: رسشنامه در نهايت ضريب آلفای کرونباخ به دست آمده به اين صورت است اصالح پ

‐ سياهة اضطراب حالتی رقابتی  . ۶۶/۰ و پرخاشگری ۷۴/۰هيجان طلبی , ۸۶/۰خطرپذيری 
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۲(CSAI-2) از   رقابتی ورزشکاران قبل– رينر و مارتنز نيز برای سنجش اضطراب حالتی ١
ين تحقيق از آخرين فرم اصالح شدة اين پرسشنامه در ا. مسابقه مورد استفاده قرار گرفت

ويژگی اين پرسشنامه اين است که اضطراب رقابتی قبل از مسابقه را به . استفاه شده است
اضطراب تنی و اعتماد به نفس تقسيم کرده که پايايي هر يک از , سه جزء اضطراب شناختی

کرونباخ در چندين مطالعه مطابق عوامل سه گانة اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای 
 ).۲( به دست آمده است ۱با جدول 

  
  ضريب آلفای کرونباخ اجزای اضطراب حالتی رقابتی_ ۱جدول 

  ضرايب پايايي  نام عامل

  شناختی
  تنی

  اعتماد به نفس

۸۱/۰ – ۷۹/۰ = α  
۸۳/۰ – ۸۲/۰ = α  
۹۰/۰ – ۸۸/۰ = α  

  
عات مقدماتی بر روی تحقيقات مربوط شايان يادآوری است که ويژگی مذکور پس از مطال

به عوامل روان شناختی و آسيب ديدگی ورزشکاران و با نظر چند متخصص تربيت بدنی و 
از روش آماری تحليل . روان شناسی انتخاب و مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است

 و از روش تحليل, واريانس برای تفاوت بين ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب ديده
  ). ۳(تمايزات برای پيش بينی ورزشکاران آسيب ديده استفاد شد 

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
  .  آورده شده است۲ويژگی های فردی ورزشکاران در جدول 

  ويژگی های فردی ورزشکاران_ ۲جدول 
  )کيلوگرم(وزن   ) سانتی متر(قد  )سال(سن   شاخص آماری

  ۹/۷۱  ۴/۱۷۷  ۷/۲۲  ميانگين

  ۱۱  ۶/۷  ۷/۳  انحراف معيار

                                                 
1- Competitives State Anxiety Inventory -2 
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, بين ميانگين نمره های اضطراب شناختی,  مشاهده می شود۳همان طور که در جدول 
اضطراب تنی و اعتماد به نفس دو گروه ورزشکاران آسيب ديده و غير آسيب ديده تفاوت 

  )>P ۰۰۱/۰(معناداری وجود دارد 
  

اعتماد به نفس , اضطراب تنی, نتايج تحليل واريانس مقايسة اضطراب شناختی_ ۳جدول 
  ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب ديده

منبع 
  متغير

مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادی

  ضريب  واريانس
F 

توان   تفاوت معناداری
  آماری

  ۷۶۷/۰  ۰۴۲/۰  ۰۰۸/۰  ۳۱۳/۷  ۱۷۱/۲۰۶  ۱  ۱۷۱/۲۰۶  شناختی

  ۹۳۳/۰  ۰۶۷/۰  ۰۰۱/۰  ۰۷۵/۱۲  ۸۵۷/۳۷۲  ۱  ۸۵۷/۳۷۲  تنی

عضويت 
گروهی 

ورزشکاران 
آسيب ديده و 

غيرآسيب 
  ديده

اعتماد 
  به نفس

۱۹۰/۲۴۳  ۱  ۱۹۰/۲۴۳  ۵۲۲/۷  ۰۰۷/۰  ۰۴۳/۰  ۷۸۲/۰  

  
هيجان , بين متغيرهای شخصيتی خطرپذيری,  مشاهده می شود ۴همان طور در جدول 

ديده تفاوت معناداری وجود دارد طلبی و پرخاشگری ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب 
)۰۱/۰P<.(  

هيجان طلبی و پرخاشگری ورزشکاران , نتايج تحليل واريانس مقايسة خطرپذيری_ ۴جدول 
  آسيب ديده و غيرآسيب ديده

ويژگی های 
  شخصيتی

مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادی

  ضريب  واريانس
F 

توان   فاوتت معناداری
  آماری

  ۹۹۹/۰  ۱۴۱/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۹۹/۲۷  ۶۰۶/۳۹۲  ۱  ۶۰۶/۳۹۲   خطرپذيری

  ۹۹۹/۰  ۱۳۶/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۲۴/۲۶  ۶۸۵/۲۸۸  ۱  ۶۸۵/۲۸۸  هيجان طلبی

عضويت 
گروهی 

ورزشکاران 
آسيب 
ديده و 

غيرآسيب 
  ديده

  ۶۵۶/۰  ۰۳۳/۰  ۰۱۹/۰  ۶۴۳/۵  ۹۸۹/۹۱  ۱  ۹۸۹/۹۱  پرخاشگری
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ب ديده و تحليل واريانس مقايسة ميانگين نمرة کل ويژگی های روانی ورزشکاران آسي. ۱شکل 

  غيرآسيب ديده
  

به طور کلی يافته هاي اين تحقيق بين ويژگی های روان شناختی ورزشکاران آسيب ديده 
در واقع اين نتايج نشان می دهند که اين . و غيرآسيب ديده تفاوت معناداری را نشان می هد

 در. آسيب ديدگی ورزشکاران ارتباط داشته باشندعوامل روان شناختی ممکن است با 
بر روی داده ها تحليل تمايزات صورت گرفت که نتايج آن , مرحلة بعد پس ازمحاسبة نمرة کل

  .  نشان داده شده است۵در جدول 
  نتايج طبقه بندی_ ۵جدول 

  وضعيت آسيب ديدگی    عضويت گروهی پيش بينی شده
  احتمال آسيب ديدن  احتمال آسيب نديدن

  تعداد کل

  ميزان  ۹۴  ۲۲  ۷۲  گروه غيرآسيب ديده
  ۷۵  ۴۲  ۳۳  گروه آسيب ديده

  درصد  ۰/۱۰۰  ۴/۲۳  ۶/۷۶  گروه غيرآسيب ديده
  ۰/۱۰۰  ۰/۵۶  ۰/۴۴  گروه آسيب ديده

  .  درصد عضويت گروهی به طور صحيح طبقه بندی شده است۵/۶۷
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فرمول زير تعيين و نمرة مربوط به , پس از مشخص شدن نقطة برش و محاسبه های الزم
  :سيب ديده و غيرآسيب ديده مشخص شد تشخيص بين ورزشکاران آ

 Z'y = ۰۷۵/۰ نمره کل – ۸۷۷/۵    نمره کل  = ۲۹/۸۳
تحليل تمايزات نشان می دهد که ورزشکاران شرکت کننده در اين تحقيق که نمرة کل 

بيشتر احتمال دارد در آينده دچار ,  بيشتر شود۲۹/۸۳آنها از پرسشنامة اين تحقيق از نمرة 
  . آسيب ديدگی شوند

  

  بحث و نتيجه گيری 
 منجر به اين شد که محققان سيب ديدگی آ–اگر چه تحقيقات اوليه در مورد استرس 

تحقيقات اخير روشن ,  وجود داردسيب ديدگی بين استرس و آده ایدريابند رابطة مستقيم و سا
ة رابط,  رابطة آسيب ورزشی و عوامل روان شناختیمی رسد که چنين نيست و به نظر خته اندسا

در دهة اخير .  همراه با متغيرهای بی شماری باشد که بر پيامدهای آن مؤثر استه ایپيچيد
 خص هایبر مبنای شا, نشانه گذاری ورزشکارانی که در معرض آسيب ديدگی زياد قرار دارند

 توسعه يافته )برای مثال ورزشکاران با حمايت اجتماعی کم و استرس زياد(روان شناختی 
 می توان شخصيتی و عوامل روان شناختی گی هایر اين باورند که به وسيلة ويژمحققان ب. است

شناسايي کرد و راهکارهای , ورزشکارانی را که در معرض خطر آسيب ديدگی قرار دارند
اما در اين زمينه هنوز دانش علمی , منظور پيشگيری از آسيب ديدگی به کار بردمناسب را به 

ت در اين باره هنوز نتوانسته اند به طور کامل مکانيسم های و تحقيقا, محدودی وجود دارد
  . نهفته در پشت رابطة بين عوامل روان شناختی و آسيب ديدگی را روشن سازند

در رابطه با شخصيت و ) هيجان طلبی (١ويژگی های شخصيت و متغيرهای احساس جويي
اسميت و .  مشهورندحاالت مثبت ذهنی به عنوان پيش بينی کننده های آسيب های ورزشی

 زن و مرد ورزشکار دبيرستانی از رشته های ۴۲۵در تحقيق خود بر روی ) ۱۹۹۲(همکاران 
بجز ورزشکارانی که در متغيرهای شخصيت احساس جويي در وضعيت , مختلف ورزشی

رابطة مثبتی را بين استرس زاهای مرتبط با ورزش و زمان از دست رفته , پايينی قرار داشتند

                                                 
1 - Sensation Seeking  
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فرضية آنها اين بود که احساس جويي زياد موجب آسيب . آسيب ديدگی پيدا کردندبه علت 
همچون نگهداری , توانايي تجربة حاالت مثبت, حاالت مثبت ذهنی). ۱۷(های بيشتری شود 

ويليامز و . با خطر آسيب ديدگی مرتبط اند,  گفت و گو با ديگران و راحت ماندن,تمرکز
رزشکارانی که قادر به تجربة حاالت مثبت ذهنی بيشتری و, نشان دادند) ۱۹۹۳(همکاران 

  ). ۱۴(کمتر در معرض آسيب ديدگی قرار داشتند , بودند
به طور کلی نتايج اين تحقيق بين ويژگی های روانی ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب 

بدين معنا که در کل ويژگی های روانی انتخاب شده در اين , ديده تفاوت نشان می دهد
وقتی امتياز کل . می توانند با آسيب ديدگی ورزشکاران ارتباط داشته باشند, قيقتح

نتاطج تفاوت زيادی را بين ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب , ورزشکاران محاسبه شد
در ادامة تحقيق و با استفاده از روش تحليل تمايز فرمول پيش بينی . ديده نشان داد

قتی نقطة و. مشخص شد, طر آسيب ديدگی قرار دارندورزشکارانی که بيشتر در معرض خ
.  به دست آمد۲۹/۸۳عدد , مشخص و در فرمول قرار گرفت و محاسبات الزم انجام شد, برش

در واقع می توان گفت ورزشکارانی که در اين تحقيق از ويژگی های روان شناختی اضطراب 
 ۱۳۲ه نمرة کل آنها برابر ک, هيجان طلبی و پرخاشگری, خطرپذيری, اعتماد به نفس, تنی
دچار آسيب ديدگی بيشتر احتمال دارد در آينده ,  به باال کسب کرده بودند۸۳امتياز . است
فرض کرده اند که وجود رفتارهای شخصيتی قاطع ) ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳(اندرسن و ويليامز . شوند

ون کمتر می تواند ورزشکار را برای جنبه ای از موقعيت های ورزشی همچ, همچون سرسختی
تهديد شدن و ستيزه جويي کردن پيش بينی کند که به پاسخ های استرس کمتر و خطر 

رفتارهای ديگر همچون اضطراب رقابتی را می توان ). ۱۳(آسيب ديدگی کمتر منجر می شود 
برای مستعد دانستن ورزشکاران به منظور بروز پاسخ های استرس چشمگيرتری در موقعيت 

. آن خطر آسيب ديدگی ممکن است بيشتر شود و در نتيجه به دنبال های رقابتی تصور کرد
هيجان طلبی و پرخاشگری ورزشکاران ,  بين متغيرهای شخصيتی خطرپذيری۴نتايج جدول 

  از اين نتايج ). >P ۰۱/۰( و غيرآسيب ديده تفاوت معناداری را نشان می دهد سيب ديدهآ
 روحية خطرپذيری و هيجان طلبی دارند و ان استنباط کرد که ورزشکاران آسيب ديدهمی تو

 خطرزا که قعيت هایخود را بيشتر در موشايد به همين دليل .  ندارندهمه ایاز خطر کردن وا
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اين افراد در واقع دوست دارند با خطر زندگی . قرار می دهند,  استسيب ديدگیپيامد آن آ
وند و در صورتی که با ديگر عوامل  احتمالی به دنبال پيروزی برن هایکنند و بدون توجه به زيا

انند عواقب وخيمی را برای ورزشکار به همراه می تو, مربوط به آسيب ديدگی همراه شوند
بنابراين بايد راه های پيشگيری از آسيب و اضطراب شناسايي شوند و در اين . داشته باشند

به تحقيقات بيشتر و شايان ذکر است که در اين زمينه . ضروری صورت گيرد ام های اقدزمينه
با عنايت به اينکه با وجود همة امکانات و شرايط باز هم خطر  . موشکافانه تری نياز است

آسيب ديدگی ممکن است وجود داشته باشد و با توجه به اينکه آسيب ديدگی ممکن است 
ری ازاين رو پيشنهاد می شود با به کارگي. عواقب روان شناختی وخيمی به دنبال داشته باشد

عالوه بر افزايش کارايي و , روش های مديريت استرس و کنترل عوامل روانی ورزشکاران
  .آسيب های ورزشی را نيز تا حدودی پيش بينی کرد و کاهش داد, عملکرد آنها

  

  منابع و مآخذ
, تهران).۱۳۶۷. (ش , ترجمة قهرمان". خودشناسی").۱۹۷۵. (گ. اچ و ويلسون , آيزينک.۱

  .انتشارات شباويز
مقايسة ميزان اضطراب حالتی رقابتی بين دو رشته کاتا و ). "۱۳۸۳. (ف, حاتم پور آذر خوارانی.۲

  .دانشگاه اصفهان, پايان نامة کارشناسی ارشد تربيت بدنی". کوميته در دانشجويان پسر کاراته کا
يدانی مقايسة ويژگی های روان شناختی دانشجويان ورزشکار دو و م). "۱۳۸۵. (ر, حق شناس. ۳

  .دانشگاه اصفهان, پايان نامة کارشناسی ارشد تربيت بدنی". آسيب ديده و غيرآسيب ديده
4. Bram Well, S.T.,Masuda, M., Wagner, N.N., & Holmes, T.H.(1975). 

“Psychosocial factors in athletic injuries: Development and application of the 
social and athletic readjustment rating scale (SARRS)”. Journal of Human 
Stress. 1, PP:6-20. 

5. Davis, J.O. (1991). “Sport injuries and stress management : An opportunity 
for research”. The sport psychologist, 5, PP:175-182. 

6. Holmes, T.H.,& Rahe, R.H. (1967). ‘The social readjustment rating scale”. 
Journal of psychosomatic Research, 11, PP:213-218. 

7.Johnson, U.,Ekengren,J.,& Andersen, M.B.(2005). “Injury prevention in 
Sweden : Helping soccer players at risk”. Journal of Sport & Exercise 
Psychology. 27, PP:32-38. 



  ١٣٨٧تابستان , ٣٦شمارة , نشرية حرکت 

 

١٩٢

8. Kerr, G., & Goss, J.(1996). “The effects of a stress management program 
on injuries and stress levels”. Journal of applied sport psychology, 8, PP:109-
117. 

9. Kolt, G.S., Hume, P.A., Smith, P., & Williams, M.M. (2004). “Effects of a 
stress management program on injury and stress of competitive gymnasts”. 
Perceptual and Motor Skills. 99, PP:195-207. 

10. Maddison, R.,& Prapavessis, H.(2005). “A psychological approach to the 
prediction and prevention of athletic injury”. Journal of Sport & Exercise 
Psychology. 27, PP:289-310. 

11. Meichenbaum, D. (1985). “Stress inoculation training”. New York : 
Pergamon Press. 

12. O’leary, A. (1990). “Stress, emotion, and human immune function”. 
Psychological Bulletin, 108, PP:363-382. 

13. Perna, F.M., Antoni, M.H., Baum, A., Gordon, P., & Schneiderman, N. 
(2003). “Cognitive behavioral stress management effects on injury and illness 
among competitive athletes: A randomized clinical”. Annals of Behavioral 
Medicine. 25, PP:66-73. 

14. Udry, E., & Andersen, M. (2005). “Psychological aspects of athletic injury 
and sport behavior”. Advance in sport psychology (3rd ed). 

15. Young-eun noh. G. (2005). “Psychological interventions for the 
prevention of injury in dance”. Thesis for under graduated. Victoria University. 

16. Wiese-Bjornstal, D.M., Smith, A.M.,Shaffer, S.M., & Morrey , M.A. 
(1998). “An integrated model of response to sport injury: Psychological and 
sociological dynamics”. Journal of Applied Sport Psychology. 10, PP:46-69. 

17. Weinberg, R., Gould , D. (2003). “Foundations of sport and exercise 
psychology”. Handbook of Sport Psychology. Champaign. IL: Human Kinetics. 
3, PP:428-442. 


