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  بررسي ارتباط مهارت هاي رواني با آسيب بازيكنان فوتبال تيم هاي تهراني ليگ برتر ايرانبررسي ارتباط مهارت هاي رواني با آسيب بازيكنان فوتبال تيم هاي تهراني ليگ برتر ايران

  
  ٣ييمحمد خبيرمحمد خبير  --  2محمدحسين عليزادهمحمدحسين عليزاده  --  1كريم بيگلركريم بيگلر

طب ورزش طب ورزش   ارارييدانشدانش. . 22  ران؛ران؛ييدانشگاه تهران، ادانشگاه تهران، ا  ييو علوم ورزشو علوم ورزش  ييبدنبدن  تتييتربترب  ةةكارشناس ارشد طب ورزش دانشكدكارشناس ارشد طب ورزش دانشكد. . 11
و و   ييبدنبدن  تتييتربترب  ةةدانشكددانشكد  ييورزشورزش  تتييررييمدمد  ارارييدانشدانش. . 33؛ ؛ رانرانييدانشگاه تهران، ادانشگاه تهران، ا  ييو علوم ورزشو علوم ورزش  ييبدنبدن  تتييتربترب  ةةدانشكددانشكد

  رانرانييدانشگاه تهران، ادانشگاه تهران، ا  ييعلوم ورزشعلوم ورزش
  چكيده

ها داليل زيادي دارد كه جنبة رواني وقوع آسيب. شودها مشاهده ميها و بازيمول در بيشتر ورزشمعطور  به وقوع آسيب
هاي ورزشي را اند كه عوامل رواني خاصي تعداد و شدت آسيبمطالعات تجربي متعددي نشان داده. از جملة آنهاست

رواني با ميزان بروز آسيب در بازيكنان فوتبال هاي هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط مهارت .دهندتحت تأثير قرار مي
بازيكن از بين چهار تيم ليگ برتر استان تهران در اين تحقيق شركت  108به اين منظور . ليگ برتر استان تهران بود

هاي آمار از روش. آوري شدجمع OMSAT-3 پرسشنامة اطالعات تحقيق از طريق برگة گزارش آسيب و. كردند
نتايج نشان  .ها استفاده شددرصد براي تحليل داده 95ضريب همبستگي پيرسون در سطح معناداري  توصيفي و آزمون

ها حداقل درصد اين آسيب 7/90اند كه درصد بازيكنان در طول يك فصل حداقل يك آسيب را متحمل شده 5/89داد 
هاي رواني و بروز سطح مهارت همچنين مشخص شد بين. روز موجب دوري بازيكنان از تمرين يا مسابقه شدند 1–3

هاي هاي رواني پايه، مهارتارتباط مهارت. آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر رابطة معناداري در جهت منفي وجود دارد
هاي تهراني هاي رواني در مجموع با تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال تيمهاي شناختي و مهارتتني، مهارت –رواني

و  r )006/0  =P( ،609/0-  =r )0001/0  =P( ،693/0 -  =r )0001/0  =(P=  -265/0ترتيب برابر بود با بهليگ برتر 
697/0-  =r )0001/0  =(P. هاي رواني كه برخورداري از سطح بااليي از مهارت دادهاي اين تحقيق نشان مجموع يافته

 افزايشافتد، كنار بيايند و با زا كه در ورزش اتفاق مياسترس هايكند تا بهتر با موقعيتبه بازيكنان ليگ برتر كمك مي
خوبي مقابله كنند و در نهايت هاي رواني با عوامل رواني مضر مانند استرس و اضطراب بهاعتماد به نفس و ديگر مهارت

 باشود توصيه مي شناسان ورزشيبنابراين به مسئوالن، مربيان، پزشكان و روان. را كاهش دهنداحتماالً بروز آسيب 
هاي رواني، احتمال بروز آسيب در هاي رواني با افزايش سطح مهارتريزي و اقدامات الزم براي آموزش مهارتبرنامه

  .هايي برداشته شودو به اين صورت در پيشگيري از بروز آسيب گام دهندكاهش را بازيكنان فوتبال 
  
   هاي كليديواژه

  .انيرو هايليگ برتر، مردان، مهارت آسيب ورزشي، بازيكنان فوتبال،

                                                           
  09128414174: تلفن : نويسندة مسئولEmail: kbeglar@ut.ac.ir                                                                        
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  مقدمه
 هدفي يا فراغت اوقات گذراندن منظوربه كه است جسماني هايفعاليت از ناشي ورزشي هايآسيب

 فعاليت( پركاري يا حوادث بروز حاصل است ممكن همچنين هاآسيب اين. گيرند مي انجام ترتخصصي
- بسياري از آسيب. هاي غيرورزشي تفاوتي ندارد-ليتفعا از ناشي هايآسيب با الزاماً و باشد) حد از بيش

 ولي. شوندنمي معمولي ورزشكاران روزانة هايفعاليت دادن انجام مانع و هستند اهميتكم ورزشي هاي
. نيست توجه مورد موضوع تنها ديگر روزانة هايفعاليت كنند،مي ورزش جدي طوربه كه افرادي براي
  ).5( آيد فراهم تفريحي هايفعاليت اجراين شود تا در اولين فرصت امكان درما ؤثرم طوربه بايد هاآسيب

هاي ورزشي از مشكالتي است كه بيشتر ورزشكاران در دوران زندگي ورزشي خود با آن آسيب
- رو آگاهي و پيشگيري از آسيبازاين. هاي ورزشكاران و مربيان استشوند و از جمله نگرانيمواجه مي

هاي اخير عالقه به اين حوزه از به همين منظور در سال. رسدنظر ميمقابله با آن ضروري بهديدگي و 
با اين اميد كه از . ها و چگونگي وقوع آنها را بررسي كنندتحقيق، افزايش يافته است تا ماهيت آسيب

از آنها ها، دانش و آگاهي بيشتري كسب شود و ضمن پيشگيري جانبة ماهيت آسيبطريق بررسي همه
. عوامل مختلفي در اين زمينه دخالت دارند. ديدگي نيز كمك شودبه فرايند توانبخشي و رهايي از آسيب

شخصيتي  هاينقش احتمالي افكار، احساسات و ويژگياند تا شناسي ورزش تالش كردهرو محققان روانازاين
  ).19(ها نشان دهند ديدگيرا در ميزان شيوع و وقوع آسيب

-رواني و وقوع آسيب تأكيد مي عواملهايي كه به ارتباط بين ريسك هاي گذشته، مدلطي سال

است كه بيان  1آسيب ويليامز و آندرسن –در ميان مؤثرترين آنها، مدل استرس . كنند، ايجاد شده است
هاي شخصيت، پيشينة محرك عوامل: شوندرواني به سه طبقة اصلي تقسيم مي عواملكند ريسك مي

كنند، مدل تأثير خاص آسيب تأكيد مي عواملهاي ديگر كه به ريسك مدل. زا و منابع مقابلهاسترس
زاي رواني، منابع مقابله و هاي استرسرواني روي آسيب ورزشي با سه طبقة مجزاي رواني محرك عوامل

ند كشخصيتي تأكيد مي عواملحالت هيجاني و مدل تجربي ريسك فاكتورهاي آسيب آخرين مدل، بر 
ديده علل رايج شخصيتي دنبال آنند تا با ارزيابي شخصيت ورزشكاران آسيب شناسان ورزش بهروان ).13(

به همين منظور، ويليامز و . ديدگي رابطه داشته باشند، شناسايي كنندرا كه احتمال دارد با وقوع آسيب
كند و آسيب را توصيف مي – اند كه رابطة بين استرسكرده ارائهاي را الگوي نظري) 1998(آندرسن 

                                                           
1. Williams & Anderson 
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هاي ورزشي دارد كه موقعيتاين الگو بيان مي. پايه و اساس بسياري از تحقيقات در اين دهه است
  .ديدگي نقش داشته باشند ممكن است در آسيب) مانند رقابت، تمرينات مهم و اجراهاي ضعيف(پراسترس 

اختالل ) الف: اندپيشنهاد داده آسيب دو نظريه –همچنين براي روشن شدن رابطة بين استرس 
بر اين عقيده است كه استرس در حواس ورزشكاران از طريق كاهش حواس اين نظريه مبتني. حواس

- اي مياسترس زياد، به تنش عضالني ويژه. افزايش تنش عضالني) ب ؛كندخارجي اختالل ايجاد مي

ديدگي د و در نتيجه احتمال آسيبكنگي عصبي عضالني فرد اختالل ايجاد مينانجامد كه در هماه
  ).2، 19(يابد افزايش مي

بر سطح باالي آمادگي جسماني، به سطح باالي آمادگي رواني ها مانند فوتبال عالوهبسياري از ورزش
  ).18(هاي پراسترس نيازمندند هاي ديگر براي كنترل موقعيتو مهارت

مندان زيادي را از قشرهاي كشور ما، عالقه ترين ورزش در سراسر جهان وعنوان محبوبفوتبال به
-ها مرد و زن مياي كه موجب شادي، هيجان و لذت ميليونگونهمختلف به خود جذب كرده است، به

ها و ديگر مشكالت و عواقب مرتبط با سالمت در اين رشتة ورزشي، متأسفانه افزايش تعداد آسيب. شود
هاي شوند، تالشهاي ورزشي محسوب ميناپذير فعاليتنابها بخش اجتاگرچه آسيب. كننده استنگران

هاي ناشي از آن صورت ها و خسارتمنظور افزايش آگاهي و پيشگيري و كاهش آسيباي بهگسترده
منظور اند كه بههاي اخير بسياري از مربيان و ورزشكاران به اين نتيجه رسيدهدر سال ).1(گرفته است 

هاي جسماني نياز دارند و افرادي هاي رواني بيش از مهارتزشي به مهارتهاي وردستيابي به موفقيت
. توانند تمركز كنند و از اعتماد به نفس بيشتري برخوردارنداند، بهتر ميها تجهيز شدهكه به اين مهارت

اين ورزشكاران قوة . شونديابد و كمتر دچار هيجان ميبر اين، كارايي ذهني آنها افزايش ميعالوه
شناسي در تعاريف مختلف از روان. گيري و تفكر مثبت بهتري نسبت به ديگر ورزشكاران دارندتصميم

رو استفاده ورزش اغلب دو حوزة بهداشت رواني و بهبود عملكرد ورزشي در نظر گرفته شده است، ازاين
تواند شكاران ميهاي رواني ورزشناسي ورزش براي سنجش آمادگي رواني و مهارتهاي رواناز پرسشنامه

شناسي كاربردي ورزش، مواردي مانند تصويرسازي ذهني، آرميدگي، تمركز و در روان. مدنظر قرار گيرد
  ).6(چيني مورد توجه است هدف
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  )1988براساس مدل آندرسن و ويليامز، (مدل آسيب ورزشي مرتبط با استرس  .1شكل 
  

 اينديدگي در آن زياد است، هاي پربرخورد بوده و احتمال آسيباز رشته از آنجا كه فوتبال يكي
اي هاي رواني كه در عملكرد و موفقيت ورزشي ورزشكاران حرفهآيا مهارت شود كه مطرح ميپرسش 

  رسند، با آسيب بازيكنان فوتبال ارتباط دارد؟نظر ميضروري به
در اثبات وجود ارتباط عوامل رواني با آسيب نشان توجه به اينكه تحقيقات قبلي نتايج مستحكمي  با
اند بايد تحقيقات بيشتري با اند و با احتمال از وجود اين ارتباط صحبت كرده و اينكه توصيه كردهنداده

استفاده از ابزارهاي مختلف انجام گيرد و چنين تحقيقي در مورد بازيكنان فوتبال در ايران انجام نگرفته 
اي فوتبال اطالعاتي را دربارة رابطة بين حقيق متمركز بر بازيكنان بزرگسال حرفهاست، يك رويكرد ت

هاي رواني با كند، همچون بررسي ارتباط مهارترواني آسيب و وقوع آسيب فراهم مي عواملريسك 
 هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين خطر بروز. هاي تهراني ليگ برتر ايرانآسيب بازيكنان فوتبال تيم

 –هاي رواني مهارت) هاي رواني پايه، بمهارت) هاي آن شامل الفهاي رواني و مؤلفهآسيب با مهارت
  .هاي تهراني ليگ برتر فوتبال ايران استهاي شناختي در ميان بازيكنان تيممهارت) جسماني و ج

  
  روش تحقيق

هاي رواني پايه، انند مهارتهاي رواني ماين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است و ارتباط مهارت
هاي ورزشي بازيكنان فوتبال ليگ برتر هاي شناختي با بروز آسيبجسماني و مهارت –هاي رواني مهارت

 شخصيت منابع مقابله زا هاي استرس پيشينة محرك

 پاسخ استرس
 اي شناختيه ارزيابي             توجهي/ تغييرات فيزيولوژيكي 

موفقيت 
ورزشي با 
پتانسيل 

ايجاد 
 استرس

پتانسيل 
آسيب 
 ورزشي 

 مداخله
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هاي رواني و از برگة گزارش براي ارزيابي مهارت 3-به اين منظور از پرسشنامة اتاوا . ايران ارزيابي شد
  .آسيب بازيكنان استفاده شدآوري اطالعات مربوط به منظور جمعآسيب به

هاي ليگ برتر استان تهران در ردة سني جامعة آماري تحقيق همة بازيكنان مرد فوتبال عضو تيم
هر تيم  .كردنددر چهار تيم حاضر در ليگ برتر ايران بازي مي 90 – 91بزرگساالن بودند كه در فصل 

  .شدمي بازيكن را شامل 108و در مجموع جامعة ما  داشت بازيكن 27
بازيكن فوتبال شاغل در  108نمونة آماري تحقيق حاضر برابر با تعداد جامعة مورد نظر است كه 

  .بودند 90 – 91چهار تيم ليگ برتر استان تهران در فصل 
هاي جسماني و مهارت –هاي رواني هاي رواني پايه، مهارتشامل مهارت) بينپيش(متغير مستقل 

هاي ورزشي ، شامل آسيب)مالك(متغير وابسته . ا با متغير وابسته ارزيابي شدشناختي بود كه ارتباط آنه
آوري و ارتباط آن با متغير هاي ورزشي جمعبازيكنان ليگ برتر بود كه از طريق برگة گزارش آسيب

  .مستقل ارزيابي شد
د آسيب اطالعات مربوط به تعدا. آوري شداطالعات جمع برگةوسيلة اطالعات فردي بازيكنان به

توجه به پروندة  هاي ورزشي با كمك پزشك تيم باآوري اطالعات آسيبجمع برگةبازيكنان از طريق 
. ارزيابي شد 3- هاي رواني اتاوا هاي رواني از طريق پرسشنامة مهارتمهارت .آوري شدپزشكي آنها جمع

-ويژه بهرزشكاران است كه بههاي آمادگي رواني وترين آزمونابزار سنجش آمادگي رواني اتاوا از جامع

-منظور استفاده در ورزش ساخته شده است و آزمودني را در سه حيطة شناختي، رفتاري و عاطفي مي

در سال  1را دوراندوبوش و سالمال) OMSAT( 3 –هاي رواني اتاوا پرسشنامة ارزيابي مهارت. سنجد
 دوازدهبخشي ليكرت است كه  هفتپرسش در مقياس  48اين پرسشنامه شامل . تهيه كردند 1995

جسماني  –رواني  ؛)گزيني، اعتماد به نفس و تعهدهدف(هاي پايه مهارت رواني را در سه گروه مهارت
تمركز، تمركز مجدد، (و شناختي ) سازيواكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و فعال(

 هاي قابل كسب در زيرمقياس حداكثر نمرة. سنجدمي) ريزي مسابقهتصويرسازي، تمرين ذهني و طرح

 140و  112، 84ترتيب عبارت است از هاي شناختي بهتني و مهارتهاي روانهاي پايه، مهارتمهارت
هاي نفر از ورزشكاران تيم 333روي ) 1385(را منفرد  OMSAT -  3روايي و پايايي پرسشنامة . امتياز

و  71/0تا  37/0ساس آزمون آلفاي كرونباخ بين ثبات دروني اين پرسشنامه برا. ملي ايران بررسي كرد

                                                           
1. Durand – bush & Salmela 
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-اين مقادير در پرسشنامة اصلي نشان. گزارش شد 92/0تا  64/0پايايي آن با استفاده از آزمون مجدد 

  ).4(بود  96/0تا  78/0و پايايي  88/0تا  68/0دهندة ثبات دروني 
و مشابه پرسشنامه بين  ها سعي شد در شرايط يكسان و با توضيحات كافيآوري دادهبراي جمع

براي اين منظور، محقق با هماهنگي قبلي با . اين كار توسط محقق انجام گرفت. بازيكنان پخش شود
به اين منظور . آوري شدهاي مربوط در تمرين بازيكنان حضور يافت و اطالعات الزم جمعمسئوالن تيم

بين بازيكنان پخش و پس از تكميل  3 –هاي رواني اتاوا پرسشنامة مهارت 1390 – 91هفتة آخر فصل 
هاي بازيكنان با كمك پزشك هاي فصل اطالعات مربوط به آسيبآوري شد و پس از اتمام بازيجمع
  .آوري شدها جمعتيم

سپس براي تعيين ميزان . وتحليل شدهاي آمار توصيفي تجزيههاي تحقيق براساس روشابتدا داده
 ≤P 05/0درصد با آلفاي  95تگي پيرسون در سطح معناداري رابطة بين متغيرها از ضريب همبس

  .وتحليل شدتجزيه SPSSافزار ها با استفاده از نرمكل داده. استفاده شد
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
  اطالعات . هايي دربارة متغيرهاي تحقيق انجام گرفتدر اولين مرحله با استفاده از آمار توصيفي، تحليل

درصد  5/89هاي تحقيق نشان داد نزديك داده. ت متن و جدول نشان داده شده استصورها بهداده
ها درصد اين آسيب 7/90اند كه بازيكنان فوتبال حداقل يك آسيب را در طول يك فصل تجربه كرده

  .روز موجب دوري بازيكنان از تمرين و مسابقات شده است 3تا  1حداقل 

 )n=  108(هاي تحقيق هاي توصيفي آزمودنيويژگي .1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين حداكثر حداقل 
  8/2  65/4 10 0 ها تعداد آسيب

  4/5  5/74 84 53 هاي رواني پايه مهارت
  6/10  2/77 101 55 تني–هاي رواني مهارت
  7/13  6/102 129 68 هاي شناختي مهارت

  25  2/254 307 191 هاي روانيمجموع مهارت
  

از روش آماري . اسميرنوف نشان داد كه متغيرهاي تحقيق توزيع طبيعي دارند –لموگروف وآزمون ك
به اين منظور از روش آماري ضريب . ها استفاده شدوتحليل دادهمنظور تجزيهاستنباطي پارامتريك به

  .استفاده شد 05/0تر يا مساوي درصد با آلفاي كوچك 95همبستگي پيرسون در سطح معناداري 
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  .نشان داده شده است 5تا  2 هاي جدولريب همبستگي پيرسون در نتايج آزمون ض
  هاي بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايرانهاي رواني با آسيبهمبستگي بين مجموع مهارت . 2جدول 

  سطح معناداري  مقدار همبستگي با آسيب  
  0001/0  -697/0**  هاي رواني مجموع مهارت

  .معنادار است 01/0همبستگي در سطح  **

هاي هاي رواني با آسيب بازيكنان فوتبال تيمدهد كه بين مجموع مهارتنشان مي 2تايج جدول ن
دهد كه احتماالً با اين ارتباط نشان مي. تهراني ليگ برتر ايران ارتباط در جهت معكوس وجود دارد

  .يابدهاي رواني، بروز آسيب كاهش ميافزايش سطح مهارت
  هاي بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايراناي رواني پايه با آسيبههمبستگي بين مهارت . 3جدول 

  سطح معناداري  مقدار همبستگي با آسيب  
  006/0  -265/0**  هاي رواني پايه مهارت

  .معنادار است 01/0همبستگي در سطح  **

 هاي تهراني ليگب بازيكنان فوتبال تيميهاي رواني پايه با آسدهد كه بين مهارتنشان مي 3جدول 
دهد كه با اين ارتباط ضعيف نشان مي. برتر ايران ارتباطي هرچند ضعيف در جهت معكوس وجود دارد

  .يابدهاي رواني پايه، بروز آسيب كاهش مياحتمال اندك با افزايش سطح مهارت
  هاي بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايرانتني با آسيب –هاي رواني همبستگي بين مهارت . 4جدول 

  سطح معناداري  بستگي با آسيبمقدار هم  
  0001/0  -609/0**  تني –هاي رواني  مهارت

  .معنادار است 01/0همبستگي در سطح  **

هاي تهراني تني با آسيب بازيكنان فوتبال تيم –هاي رواني دهد كه بين مهارتنشان مي 4جدول 
هد كه احتماالً با افزايش داين ارتباط نشان مي. ليگ برتر ايران ارتباط در جهت معكوس وجود دارد

  .يابدتني، بروز آسيب كاهش مي –هاي رواني سطح مهارت
  هاي بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايرانهاي شناختي با آسيبهمبستگي بين مهارت .5جدول 

  سطح معناداري  مقدار همبستگي با آسيب  
  0001/0  -693/0**  هاي شناختي مهارت

  .ر استمعنادا 01/0همبستگي در سطح  **
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هاي تهراني ليگ هاي شناختي با آسيب بازيكنان فوتبال تيمدهد كه بين مهارتنشان مي 5جدول 
دهد كه احتماالً با افزايش سطح اين ارتباط نشان مي. برتر ايران ارتباط در جهت معكوس وجود دارد

  .يابدهاي شناختي، بروز آسيب كاهش ميمهارت
 

  گيريبحث و نتيجه
هاي رواني، كمتر از گران بيش از پيش تأكيد دارند كه ورزشكاران برخوردار از تمرين مهارتاخيراً پژوهش

هاي هاي اندكي در مورد ارتباط مهارتبا اين حال، پژوهش ).11، 13(بينند ديگر ورزشكاران آسيب مي
رواني با آسيب هاي رو هدف نويسنده بررسي رابطة مهارتازاين. ديدگي انجام گرفته استرواني با آسيب

  .هاي تهراني ليگ برتر بوددر بازيكنان فوتبال تيم
 1390 – 91هاي ليگ برتر استان تهران در فصل جامعة آماري تحقيق، كلية بازيكنان فوتبال تيم

نمونة آماري تحقيق برابر با جامعه در ). آهنهاي استقالل، پرسپوليس، نفت تهران و راهشامل تيم(بود 
-براي اجراي تحقيق با تيم. عنوان آزمودني در اين تحقيق قرار گرفتندفته شد و همة بازيكنان بهنظر گر

هاي پاياني فصل پرسشنامة هاي نامبرده، هماهنگي الزم انجام گرفت و پس از كسب اجازه در هفته
-براي جمع .آوري شدها پخش و پس از تكميل، جمعدر ميان بازيكنان تيم 3- اتاوا هاي رواني مهارت

شده توسط ها مراجعه شد و از اطالعات ثبتهاي بازيكنان به پزشك تيمآوري اطالعات مربوط به آسيب
در اين تحقيق از روش آمار توصيفي و آمار استنباطي ضريب . پزشك تيم براي اين منظور استفاده شد

  .ها استفاده شدوتحليل دادههمبستگي پيرسون براي تجزيه
هاي آن با بروز آسيب ارتباط معناداري در جهت هاي رواني و مؤلفهد كه بين مهارتنتايج نشان دا
هاي رواني پايه و تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ارتباط بين مهارت. معكوس وجود دارد

اهش دهد با ككه اين ارتباط ضعيف نشان مي P=  006/0در سطح معناداري  r=  -265/0برابر بود با 
 –هاي رواني ارتباط بين مهارت. هاي رواني پايه، احتماالً تعداد آسيب افزايش يافته استسطح مهارت

در سطح معناداري  r=  - 609/0تني و تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر برابر بود با 
0001/0  =P ب افزايش يافته تني تعداد آسي –هاي رواني دهد با كاهش سطح مهارتكه نشان مي
هاي شناختي و تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر برابر بود با ارتباط بين مهارت. است
693/0-  =r  0001/0در سطح معناداري  =P هاي شناختي، دهد با كاهش سطح مهارتكه نشان مي

  .تعداد آسيب افزايش يافته است
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ر مجموع و تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر هاي رواني ددر نهايت ارتباط بين مهارت
هاي دهد با كاهش سطح مهارتكه نشان مي P=  0001/0در سطح معناداري  r=  -697/0برابر بود با 

وجود ارتباط در جهت معكوس بين متغيرهاي مذكور . رواني در مجموع تعداد آسيب افزايش يافته است
ديدگي احتمالي به افزايش تعداد بروز آسيب و پيشگيري از آسيب بيانگر آن است كه براي كاهش

بنابراين يكي از راهبردهاي احتمالي براي . هاي رواني براي كنترل برخي از عوامل رواني نياز استمهارت
هاي سطح مهارت افزايشهاي رواني و پيشگيري و كاهش بروز آسيب در بازيكنان فوتبال آموزش مهارت

هاي شناختي از وجود ارتباط بين مهارت) 1390(و شهبازي ) 4،9) (1994( 1بروئر. ان استرواني بازيكن
هاي تحقيق حاضر در بازيكنان فوتبال هاي ورزشي حمايت كردند كه با يافتهو كاهش در آسيب

هاي ورزشي پرداخته هاي رواني و آسيبدر تحقيقات قبلي كمتر به ارتباط بين مهارت. همراستاست
مانند (اي هاي مقابلهاند ورزشكاراني كه از سطح بااليي از مهارتت، اما محققان نشان دادهشده اس

توجه به اينكه پرسشنامة  با). 4(شوند برخوردارند، كمتر دچار آسيب مي...) تمركز، رهايي از نگراني و 
كند، نتايج تحقيق حاضر ميگيري اي را نيز اندازههاي مقابلهابزاري جامع است و برخي از مهارت 3- اتاوا 

  .با نتايج مذكور همراستاست
آسيب قرار دارند، يعني عوامل مختلفي كه بر پاسخ  –هاي شناختي در مركز مدل استرس ارزيابي

هاي شناختي ورزشكار تعديل وسيلة ارزيابي، همگي به)مانند منابع مقابله(گذارند استرس فرد اثر مي
هاي شناختي بيشترين همبستگي را نشان نكه در تحقيق حاضر مهارتتوجه به اي با). 20(شوند مي

 –ها از اين بخش مدل استرس هاي شناختي است، اين يافتهدهندة اهميت بيشتر مهارتدادند كه نشان
طوركه گفته شد، نتايج پژوهش حاضر تا حدودي از ارتباط همچنين همان. كنندآسيب نيز حمايت مي

 –ها از بخشي از مدل استرس اين يافته. كندهاي ورزشي حمايت ميو بروز آسيب هاي مقابلهبين مهارت
  .كندآسيب كه بر اهميت منابع مقابله تأكيد دارد، حمايت مي

شوند و ارزيابي مي 3 –كه در پرسشنامة اتاوا  اند هاي شناختيتمركز و تمركز مجدد از جمله مهارت
. هاي ورزشي در بازيكنان فوتبال ليگ برتر داشتندوز آسيبدر تحقيق حاضر تأثير مثبتي در كاهش بر

- مسابقه نقش بسزايي در كاهش آسيب كند كه تمركز باال در زمان تمرين وبيان مي) 2008( 2ايوارسون

  . )12( هاي ورزشي دارد كه با نتايج تحقيق حاضر همراستاستديدگي
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شود، ش تمركز در ورزشكاران منجر مييكي از عواملي كه به كاه اند تحقيقات زيادي نشان داده
اين نتايج بيانگر اين است كه اين تحقيق در راستاي تحقيقاتي ). 17(زا در زندگي است عوامل استرس

آسيب ويليامز و آندرسن  –هاي ورزشي تأييد كردند، از مدل استرس كه نقش استرس را در بروز آسيب
  .كندحمايت مي

  هاي شناختي است و در پژوهش حاضر تأثير معناداري در كاهش طرح مسابقه يكي ديگر از مهارت
اظهار كردند ورزشكاراني كه از سطح بااليي ) 2009(و همكاران  1دومينيكوس. هاي ورزشي داشتآسيب

افتد، هاي مختلفي كه در ورزش اتفاق ميتوانند با موقعيتاز مهارت طرح مسابقه برخوردارند، بهتر مي
. هاي ورزشي نقش مهمي داشته باشدتواند در كاهش بروز آسيباين پديده مي ).11(كنار بيايند 

تواند در كاهش اضطراب و افزايش اعتماد به نفس نشان داد كه طرح مسابقه مي) 2005( 2آفنانگر
دهد، بازيكنان فوتبال ليگ طوركه نتايج تحقيق حاضر نشان ميهمان). 8(ورزشكاران تأثيرگذار باشد 

هاي شناختي شامل تمركز، تمركز مجدد، تصويرسازي، تمرين ذهني و سطح باالتري از مهارت برتر كه از
) 2005(هاي آفنانگر نتايج اين تحقيق با يافته. شدند طرح مسابقه برخوردارند، كمتر دچار آسيب

  .همسوست و بر اهميت مهارت طرح مسابقه نيز تأكيد دارد
ي شامل واكنش به استرس، آرميدگي، كنترل ترس و تن –هاي رواني در تحقيق حاضر، مهارت

. نيروبخشي ارتباط معناداري در جهت معكوس با تعداد بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر داشتند
تواند تأثير مثبتي در اظهار كردند كه برخورداري از مهارت واكنش به استرس مي) 1988( 3كر و فاولر

- همان). 16(دهد هاي ورزشي را كاهش ميه باشد كه اين موضوع آسيبافزايش تمركز ورزشكاران داشت

طوركه پيشتر گفته شد، در تحقيق حاضر نيز ارتباط معكوس و معناداري بين سطح تمركز و كاهش 
) 1988(هاي كر و فاولر هاي اين تحقيق با يافتهبنابراين يافته. هاي ورزشي مشاهده شدآسيب

. كندهاي ورزشي حمايت مياكنش به استرس روي كاهش آسيبهمسوست و از تأثير مهارت و
هاي هاي آرميدگي شناختي و پيكري و مديريت استرس را در كاهش آسيبمهارت) 2005(و همكاران 

كه شهبازي و درحالي. هاي تحقيق حاضر همسوستورزشي بازيكنان فوتبال مؤثر يافتند كه با يافته
هاي ورزشي مشاهده تني با شيوع آسيب –هاي رواني عناداري بين مهارتارتباط م) 1390(همكاران 
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فراواني آسيب در و نشان داد بين اضطراب صفتي رقابتي با انواع آسيب ) 1375(نوري مفرد . نكردند
هاي شهبازي و نتايج تحقيق حاضر با يافته). 7( نواحي مختلف و شدت آن رابطة معناداري وجود ندارد

هاي ورزشي همسو نيست تني و آسيب –هاي رواني وري مفرد در مورد ارتباط بين مهارتهمكاران و  ن
  .كندو از آن حمايت نمي

در نتيجه اضطراب  ،شود فرد احساس ترس كندعدم تعادل بين نيازها و قابليت پاسخ فرد سبب مي
و فعاليت ) حالتي شناختي اضطراب(  وجود آمدههمراه با اين افزايش، نگراني به. يابدحالتي افزايش مي

هاي ديگري همچون تغيير در توجه و افزايش تنش پاسخ. رسدبه اوج مي) اضطراب تني(فيزيولوژيكي 
  در مجموع همة اين عوامل به بروز اختالل در فرد . شودعضالني با افزايش اضطراب حالتي توأم مي

. ديدگي وجود داشته باشدخطر آسيب با وجود همة امكانات و شرايط، باز هم ممكن است. انجامدمي
بر ي مديريت استرس و كنترل عوامل رواني ورزشكاران، عالوهاهكار بردن روشبا به توان گفت ميرو ازاين

بيني كرد و هاي ورزشي را نيز تا حدودي پيشتوان ميزان آسيبافزايش كارايي و عملكرد آنها، مي
  كننده در كاهش احتمال ني، از جمله استرس عامل خنثيتوانايي مقابله با عوامل روا. كاهش داد

-مهارتكه ) 1384(شناس و همكاران و رضايي بنابراين اين تحقيق با نتايج حق). 2(ديدگي است آسيب

پيشگيري از بروز  درتني شامل واكنش به استرس، آرميدگي، كنترل ترس و نيروبخشي را  –هاي رواني 
  .دانند، همسوستري ميآسيب يا كنترل و كاهش آن ضرو

گزيني، اعتماد به نفس، تعهد با تعداد هاي رواني پايه شامل هدفدر تحقيق حاضر همچنين مهارت
 1كولت و روبرتز. بروز آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ارتباط معنادار در جهت معكوس داشتند

. اعتماد به نفس ضعيف يافتندديدگي در ورزش و ارتباط مثبتي بين افزايش احتمال آسيب) 1998(
هاي گزيني و تمرين اعتماد به نفس را در كاهش آسيبهاي هدفمهارت) 2005(و همكاران  2جانسون

) 1385(شناس و همكاران حق. هاي تحقيق حاضر همخواني داردورزشي مؤثر يافتند كه با يافته
ديده دارند كه تا رزشكاران غيرآسيبديده اعتماد به نفس كمتري نسبت به ويافتند ورزشكاران آسيبدر

هاي رواني بين مهارت) 1390(شهبازي و همكاران  .)2( حدودي با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد
همچنين با . هاي ورزشي ارتباطي پيدا نكردند كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني نداردپايه و آسيب

  .)3( وع آسيب ارتباط معنادار نيافت، مغاير استكه بين عزت نفس و ميزان شي) 1384(تحقيق رضايي 

                                                           
1. Kolt & Roberts 
2. Johnson  



 1393، پاييز و زمستان 2، شمارة 6دورة نشرية طب ورزشي،                                                        

 

100

در چهار ويژگي شخصيتي شامل اضطراب صفتي پيكري، اضطراب ) 2010( 1ايوارسون و جانسون
بين معنادار در عنوان پيشصفتي را به) پذيريتحريك(صفتي رواني، مستعد استرس بودن و زودرنجي 
در تحقيق روي ) 2011(جانسون و ايوارسون ). 13(د ارتباط با آسيب در بازيكنان فوتبال معرفي كردن

- بازيكنان فوتبال، استرس رويدادهاي زندگي، اضطراب صفتي پيكري، بدگماني و مقابلة غيرمؤثر را به

-پيش«در تحقيق خود با عنوان ) 2011( 2دوانتير). 15(بين در ارتباط آسيب معرفي كردند عنوان پيش

بين وقوع آسيب ، مقابله با سختي را بهترين پيش»اي فوتبالحرفه هاي رواني آسيب در بازيكنانبين
  .هاي ذكرشده همسوستنتايج تحقيق حاضر با يافته). 10(معرفي كرد 

: هاي تحقيقات ذكرشده متفاوت است كه عبارتند ازعدم همخواني برخي نتايج تحقيق حاضر با يافته
. 3ها؛ آوري اطالعات مربوط به آسيبروش جمع. 2واني؛ استفاده از ابزار مختلف براي ارزيابي عوامل ر. 1

بررسي ارتباط . 6ردة سني ورزشكاران؛ . 5؛ )مبتدي و غيره(سطح ورزشكاران . 4ها؛ رشتة ورزشي نمونه
   .طور جداگانه با عوامل روانيهاي نواحي مختلف بهسگمنتال آسيب
 ارتباط دارد، في كه در بروز آن دخيلند،توجه به اينكه آسيب در ورزش با عوامل مختل در نهايت با

توان بنابراين مي. درصد عامل بروز آسيب و در ارتباط كامل با آن دانست 100توان يكي از آنها را نمي
   .هاي رواني و آسيب بازيكنان فوتبال را توجيه كردهاي مهارتارتباط ضعيف بين برخي از مؤلفه

هاي آن رابطة معناداري با تعداد بروز هاي رواني و مؤلفهتتوجه به اينكه در تحقيق حاضر مهار با
توان به مسئوالن فدراسيون فوتبال، مربيان، متخصصان آسيب در بازيكنان فوتبال ليگ برتر داشت، مي

هاي رواني و شناسان ورزش توصيه كرد كه از طريق آموزش مهارتشناسي ورزشي و روانحوزة آسيب
ويژه سطوح باالتر در پيشگيري و  اني در بازيكنان فوتبال سطوح مختلف بههاي روافزايش سطح مهارت

هاي درمان و مدت بر كاهش بروز آسيب، هزينهدر نهايت عالوه. كاهش احتمال بروز آسيب تالش كنند
 .زمان دور بودن ورزشكار از ميادين ورزشي نيز كاهش يابد
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