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چکیده
هدف :هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل استرسزای ورزشکاران تیمهای منتخب ملی ایران بود.
روششناسی پژوهش :جامعه آماری تحقیق را  85نفر از ورزشکاران تیمهای ملی ایران در رشتههای
گروهی بسکتبال ،والیبال ،فوتبال ،فوتسال و هندبال تشکیل میداد .نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر
گرفته شد که در مجموع  71ورزشکار ( 83درصد) در تحقیق شرکت کردند .پرسشنامه محقق ساخته عوامل
استرسزای ورزشکاران با مطالعه مبانی نظری و در یک فرآیند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل
عاملی اکتشافی ،دوازده خرده مقیاس شناسایی شد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی ،آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی در
سطح معنیداری  p ≤ 0/05استفاده شد .بر اساس تحلیل عاملی 65 ،گویه با بار عاملی  0/30در دوازده
عامل طبقهبندی گردید.
یافتههای پژوهش :نتایج تحقیق نشان داد عوامل آسیبدیدگی جسمانی ،وضعیت جسمانی ،مسائل
شخصی و اجتماعی  ،تعارض با مربی ،جوّ تیم ،پیروزی و برنده شدن ،یکنواختی و روحیه نداشتن ،فشار زمان،
ابهام و عدم اطمینان ،انتظار پیشرفت ،فشار تمرین و رسانه و استرس داخل زمین بیشترین نقش را در ایجاد
استرس ورزشکاران دارند و تفاوت اولویت این عوامل نیز معنیدار بود.
نتیجهگیری :بهطور خالصه ،اولویت عامل استرسزای آسیبدیدگی جسمانی ،وضعیت جسمانی و مسائل
شخصی و اجتماعی نشان میدهد که مدیریت تمرینات و رقابتهای ورزشی ،پیشگیری و درمان آسیبهای
بدنی و مهارتهای ارتباطی و میان فردی ورزشکاران به توجه بیشتری نیاز دارند.
واژههای کلیدی :ورزشکار ،استرس ،آسیبدیدگی و امنیت جسمانی ،مسائل شخصی و اجتماعی
 .1استاد دانشگاه گیالن
 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 .3استادیار دانشگاه بجنورد
*
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmo.reihani@yahoo.com :
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مقدمه
1

امروزه استرس و پیامدهای آن ،دامنه وسیعی از
بررسييیهييا و پ ي وهشهييای علمييی را بييه خييود
اختصاص داده است .تعریف استرس بسیار دشوار
و تعاریف مختلفی از آن ارائيه شيده اسيت .نکتيه
مهم در تعریف استرس این است که باید اجيزای
مهييم آن (محييرا اسييترس ،پاسييخ اسييترس و
پیامدهای اسيترس) را از هيم تفکیيک و سي س
روابط آنها را در فرآیند کينش اسيترس تفسيیر
کرد .ميلالا سيلیه )1946( 2اسيترس را "فراینيد
انطباق و سازگاری نامشخص برای هر گونه نیياز
به تغییر" تعریيف ميیکنيد و تجربيه وقيای پير
دغدغيه را عواميل اسيترسزا ميیناميد (محيرا
استرس) که واکنش بيه آن سيبب واکينشهيای
جسييمانی و روانشييناختی سييازگاری مييیشييود
3
(پاسييخ اسييترس) .در صييورتی کيييه الزاروس
( ،)1996در تعریف استرس به دو جزء آن توجيه
کرده اسيت و اسيترس را تعاميل بيین نیازهيای
موقعیتی (محراها) ،ارزیابی (عمدتاا شناختی) و
پاسخهای فرد به این نیازها میداند .ویشنستکی
و فلييييدر ،)1989( 4اسييييترس را واکنشييييی
فیزیولوژیک یا روانيی بيه وقيای بیرونيی (پاسيخ
استرس) تعریف میکنند .در همین زمینه ،مدل-
های مختلفی برای تبیین هر یک از سيه مفهيوم
استرس ارائه شده است که در مدلهيای مبتنيی
بيير محييرا ،فقييط عوامييل اسييترسزا( 5محييرا
استرس) مطالعه میشيود .البتيه در نظریيههيای
تحلیل روانی و روانشناسی فیزیولوژیک ،پاسيخ و
پیامييدهای اسييترس نیييز بررسييی مييیشييوند .در
1. Stress
2. Selye
3. Lazarus
4. Wishnietsky & Felder
5. Stressors

تحقیق حاضر نیز ،پاسخها و واکنش به استرس و
پیاميدهای مختليف فيردی و شيغلی آن بررسيی
نشده است و هدف اصلی تحقیق بررسی محرا-
ها یا عوامل استرسزا در ورزشکاران است.
عالوه بر استرسهای عيادی و معميولی زنيدگی،
عوامل استرسزای فراوانی نیز در مشاغل مختلف
وجود دارد (استرس شغلی )6که سبب شده است
به شناخت عاملهای استرسزا (محرا استرس)
در هر شغل ،بیشيتر از شيناخت پاسيخ و پیاميد
استرس توجه شيود .چيون بررسيی آن مقيدم و
اساس شناخت پاسخها و پیامدهای استرس است
و تحلیل درست هر گونيه واکينش فیزیولوژیيک،
سوماتیک ،روانی و ذهنی یا سایر ساز و کارهيای
دفاعی در افراد به شيناخت دقیيق محيراهيای
اسيييترس وابسيييته اسيييت (رمضيييانی نييي اد و
همکيياران .)1379،بيير اسيياس تعریييف کييوپر و
همکاران ،)1981( 7عوامل استرسزای شيغلی را
مييیتييوان حاصييل عييدم تعييادل میييان نیازهييا و
انتظارات فردی با شرایط و محیط شغلی دانست.
در دو دهه اخیر شیوع استرس و عوامل استرس-
زای شغلی در مشاغل مختلف شناسایی و معرفی
شده است (رمضانی ن اد و همکاران.)1390،
از میييان فعالیييتهييا و مشيياغل مختلييف ،ورزش
همیشه استرسزاست و عواميل اسيترسزا جيزء
8
جداییناپذیر ورزشها محسوب میشوند .رایليی
( ،)2005بیان میکند مسابقات سيطح حرفيهای
پرفشارتر از آن چیزی است که در متيون علميی
گزارش شدهاند .نتایج تحقیقيات بسيیاری نشيان
داده اسييت کييه شييرکتکننييدگان در ورزش نیييز
عوامل استرسزای بسیاری را تجربيه ميیکننيد.
نييوربخش ( ،)1378اسييدی و گالبييی (،)1382
6. Occupational stress
7. Cooper et al.
8. Reilly
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رمضييانی نيي اد و همکييياران ( )1383و فيييری
( )2007عوامييل عمييده اسييترسزا در معلمييان
ورزش را بررسی کردند ،در سازمانهای ورزشيی
نیييز اسييدی ( )1376بييه بررسييی منيياب عمييده
استرسزای مدیران سازمان تربیيت بيدنی سيابق
2
پرداخت .همچنین تزورباتزویس و کایسيیدیس
( ،)2005دوریس و پاسکویچ ،)2007( 3احميدی
و محمدزاده ( ،)1388و میرجميالی و همکياران
( )2012عوامل اسيترسزای داوران رشيتههيای
مختلف ورزشی  ،و ریچارد و نیکيولس،)2007( 4
کلی و تیموتی ،)2009( 5محيرم زاده و رجائیيان
( )1385و رمضييانی نيي اد و همکيياران ()1389
عوامل استرسزای مربیيان را بررسيی کيردهانيد.
بييهطييورکلی ،مشييارکت در رقابييتهييای ورزشييی
مختلف ،سبب اسيترسهيای شيدید جسيمانی و
روانی ميیشيود کيه تيثییر منفيی بير عملکيرد و
موفقیت ورزشکاران میگذارد (بشارت.)1383،
به نظر می رسد که ورزشکاران در هر سيطحی از
رقابيت ورزشيی ،عواميل اسييترسزای متفيياوت و
بیشتری را تجربه میکنند .چيون موقعیيتهيای
پراسترس ورزشی مانند ،پرتاب آزاد برای تساوی
بازی در شرایطی که زمانی از بازی بياقی نمانيده
است و غیره میتواند برای ورزشکاران اسيترسزا
باشد (میرز .)2005،همچنین تردید بيه توانيایی
خود و میل به تحيت تيثییر قيرار دادن دیگيران،
سطح باالیی از استرس را ایجاد خواهد کيرد کيه
موجب عملکرد ضعیف ورزشکاران میشود ،زیيرا
تمرکز و کنترل ورزشکاران را بهویي ه در سيطوح
باالتر رقابتی تحت تثییر قرار ميیدهيد (فلتچير و

1. Frey, M
2. Tsorbatzoudias & Kaissidis
3. Doric & Pascovich
4. Richard & Nicholas
5. Kelley & Timothy

همکاران ،2003،میچی .)2003،از طيرف دیگير،
ممکن است آنها پس از ماههيا تميرین و آمياده
سازی ،این استرس را داشته باشند که بيه نتيایج
مورد دلخواه و انتظار نرسند (مختاریيان.)1383،
پ وهشهيای فراوانيی دربياره شناسيایی عواميل
استرسزای ورزشيکاران دیگير کشيورها صيورت
گرفته است که بعضی روی ورزشيکاران آمياتور و
غیرحرفييهای و بعضييی بييه طييور خيياص روی
ورزشکاران حرفهای صورت گرفته است .گوليد و
همکييياران ،)1993( 6منييياب اسيييترسزای 17
اسکیتبياز نمایشيی قهرميان مليی آمریکيا را در
قالب سه عامل استرسزای ارتباطيات ،انتظيارات
اجرایی ،و نیازهيای فیزیکيی ،روانيی و محیطيی
معرفييی کردنييد .نابلييت و گیفييورد )2002( 7بييه
بررسی مناب مختلف استرس در فوتبالیستهای
حرفهای اسيترالیا پرداختنيد و ایين منياب را در
شش زمینه ،شانزده طبقه و هفتاد و هفت منبي
استرسزا طبقهبنيدی کردنيد .میچيی،)2003( 8
نیز شيدت اسيترس بازیکنيان حرفيهای فوتبيال
آمریکایی چيک و اسيلوواکی را بررسيی و منياب
استرس را به دو دسيته منياب اسيترس منفيی و
ملبت دستهبندی کرد که این مناب در هر دسته
نیز به دو قسمت مناب قبيل از مسيابقه و حيین
مسابقه تقسیم شدند .کیيون پيارا )2004( 9در
پ وهشييی روی ورزشييکاران ملييی کييره عوامييل
اسييترسزا را در هفييت عامييل روانييی ،محیطييی،
فیزیکييی ،انتظييارات دیگييران ،ارتباطييات فييردی،
مسيييائل مربيييوه بيييه اداره زنيييدگی و عواميييل
طبقييهبنييدی نشييده شناسييایی کييرد .ویلسييون و

6. Gould et al.
7. Noblet & Gifford
8. Meichi
9. Keun Park
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پریتچارد )2004( 1نیز در پ وهشی روی عواميل
استرسزای دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشيکار
 57رویييداد اسييترسزا را شناسييایی کردنييد .در
پ ي وهش ون رالييت ( ،)2012اسييترس ،حمایييت
اجتماعی ،خودکارآميدی و عملکيرد ورزشيکاران
دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان
داد رابطييه منفييی معنييیداری بييین اسييترس و
خودکارآمدی در یک موقعیت دانشگاهی و رابطه
ملبت معنیداری بین خودکارآمدی و عملکرد در
هر دو موقعیت دانشگاهی و ورزشی وجيود دارد.
همچنيييین مالليييی و همکييياران )2009( 2در
پ وهشی ،عوامل استرسزای محیطيی و اجرایيی
 12ورزشييکار حرفييهای و غیرحرفييهای را در دو
دسييته عوامييل اسييترسزای سييازمانی و عوامييل
استرسزای عملکردی تقسیم کردند که هر کدام
دارای پييينج زیرمقیييياس بيييود .عابيييدالحاف و
همکاران( ،)2010نیز در تحقیقی با عنوان مناب
اسييترس و روشهييای مقابلييه بييا اسييترس بييین
ورزشکاران دانشجو در دانشگاه اردن 30 ،متغیير
استرسزا را در پينج عامل(بيه ترتیيب اولویيت)،
آسييیبدیييدگی و بیميياری ،فشييار رقابييت ،داور،
اختالف با مربی ،و تماشاگران طبقهبندی کردند.
در ایييران نیييز فقييط مختيياری و واع ي موسييوی
( ،)1390بيييا شناسيييایی عواميييل اسيييترسزای
قهرمانان تیم ملی دو و میدانی این عواميل را در
سييه گييروه عمييده استرسييورهای دو و میييدانی،
مالحظات ارتباطی و نیازهای شيغلی و تحصيیلی
دستهبندی کردهاند.
امييروزه بييا توجييه بييه توسييعه ورزش و رشييد
ورزشکاران به نظير ميیرسيد کيه ورزشيکاران از
لحاظ مهارتی ،فنی و جسمانی تفاوت زیيادی بيا

1. Wilson & Pritchard
2. Mellalieu et al.

یکدیگر ندارند و بهزعم محققان ،مهمترین عاميل
تعیینکننده در برتری و شانس موفقیت ،آمادگی
روانی است و بخشی زیادی از این آمادگی نیز به
آگاهی از عوامل استرسزا ،تحمل و کنيار آميدن
با آن مربوه است (ویلی .)1994،حتی شيناخت
ایين عوامييل بيرای مربیييان و ميدیران تييیمهييای
ورزشييی در کمييک و حمایييت از ورزشييکاران یييا
تعامييل مناسييب ضييروری اسييت .نتييایج برخييی
تحقیقات نیز نشان داده اسيت ،ورزشيکارانی کيه
استرس زیادی را تجربه میکنند نسبت به سيایر
ورزشکاران اختاللهای خواب بیشتری دارند .این
ورزشکاران بهخصوص در زمان برگيزاری رویيداد
ورزشی ،کنترل کمتری بر فعالیتهيا و عملکيرد
ورزشی خود دارند .همچنین تثییر منفی استرس
بر عملکرد ورزشکاران در پي وهشهيای مختليف
تثییييد شييده اسييت .در ایيين بييین اولييین کييار در
شناسایی اجزا مختلف استرس ،شيناخت عواميل
استرسزاست .چون آگاه شدن از مناب اسيترس
راهی برای به حداکلر رساندن ظرفیتهای فردی
و دستکاریهای محیطی در جهت کاهش دادن
جنبههای تهدیدکننده و در عین حال استفاده از
مزایای احتمالی جنبه خوب و مقدار کم استرس
است .با توجه به پیشرفت روزافزون ورزش کشور
و افييزایش انتظييارات از ورزشييکاران ملييیپييوش
رشتههای بسکتبال ،والیبال ،هنيدبال ،فوتبيال و
فوتسال و حضور موفق آنها در رقابتهای قاره-
ای و در برخی موارد نیيز در سيطح بيینالملليی
ضرورت مطالعه همه جانبيه عواميل اسيترسزای
ورزشکاران این رشتههيا افيزایشیافتيه اسيت .از
طييرف دیگيير ،بنييابر شييواهد تجربييی و نظييرات
کارشناسان ،اکلر ورزشکاران تیمهای ملی ایيران
در این رشتهها و برخی رشتههای انفرادی موفق
در آمادگیهای روانی ،آگاهی و مهيارت کمتيری

رحیم رمضانینژاد ،سید موسی کافی...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز و زمستان  ،1395شماره  ،2پیاپی 131 9

دارنييييد .بنييييابراین ،ورزشييييکاران و دیگيييير
دسييتانييدرکاران تييیمهييا بایييد بتواننييد عوامييل
استرسزا و راهکارهای مقابله با آنها را بیاموزند.
از اینرو ،در این پ وهش تيالش شيده اسيت تيا
مشخص شود عوامل استرسزای ورزشکاران مرد
حرفهای ایيران در رشيتههيای گروهيی منتخيب
کدامند و چه اولویتی دارند؟
روششناسی پژوهش
پ وهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و
پیمایشی است.
جامعه و نمونة آماری
جامعه آماری پ وهش ،ورزشکاران تیمهای ملی
در رشتههای بسکتبال ،والیبال ،هندبال ،فوتبال
و فوتسال در سال  1389بودند .این افراد به
عنوان اعضای تیمهای ملی ایران در اردو شرکت
داشتند .با توجه به کوچک بودن جامعه (85
نفر) ،نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب
شد که بنابر تعداد نهایی اعالم شده از سوی
فدراسیونهای مربوطه در تیم بسکتبال 15نفر،
تیم والیبال  15نفر ،تیم هندبال  15نفر ،تیمهای
فوتبال و فوتسال هر کدام  20نفر بودند.
پرسشنامه بین کلیه ورزشکاران ( 85نفر) توزی
شد و در نهایت  71پرسشنامه ( 83درصد) یعنی
 15پرسشنامه از ورزشکاران تیم هندبال14 ،
پرسشنامه از ورزشکاران تیم بسکتبال6 ،
پرسشنامه از ورزشکاران تیم والیبال19 ،
پرسشنامه از ورزشکاران تیم فوتسال و 17
پرسشنامه از ورزشکاران تیم فوتبال بهصورت
کامل جم آوری و تجزیه تحلیل شد.
ابزار پژوهش
در این پ وهش از پرسشنامه محقق ساخته برای
بررسی مناب استرس ورزشکاران تیم ملی ایران
در رشتههای گروهی استفاده شده است .با

مطالعه پیشینه پ وهش و بررسی مقاالت مختلف
در مورد مناب استرس در تیمهای ورزشی 102
منب استرس از  8مقاله و بهخصوص با استفاده
از مقاله بررسی عوامل استرسزای ورزشکاران
ملی کره ( )2004استخراج شد (میچی2003 ،؛
گلد و همکاران1393 ،؛ نابلت و همکاران،
2002؛ کیون پارا2004 ،؛ ماللی و همکاران،
2009؛ مختاری و واع موسوی1390 ،؛ آنشل و
همکاران ،2007،وودمن و همکاران .)2001،در
مرحله بعد سؤاالت بهصورت مصاحبه کامل با
سه نفر از ورزشکاران با سابقه تیم ملی به همراه
ضبط صدای مصاحبهشوندگان جهت استخراج
دقیق دادهها و همچنین مصاحبه نیمه هدایت
شده 1با دو نفر از ورزشکاران تیم ملی تکمیل
گردید که بعد از جم آوری تمامی دادهها ،و با
توجه به شرایط حاکم بر تیمهای ورزشی کشور
تعداد  66سؤال انتخاب شد .برای تثیید روایی
صوری و محتوایی ،پرسشنامه در اختیار هشت
نفر از صاحبنظران مدیریت ورزشی و روان-
شناسی و دو نفر از مربیان با سابقه ورزشکاری و
دو نفر از ورزشکاران با سابقه قرار گرفت تا
نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی
نگارش سؤالها ،تعداد سؤالها ،محتوای
پرسشنامه ،ارتباه سؤالها با گزینهها و
هماهنگی سؤاالت با اهداف پ وهش اعالم کنند.
پس از بررسی و جم بندی نظرات و پیشنهادها،
پرسشنامه نهایی تنظیم و تثیید شد که میزان
استرس وارد شده بر ورزشکاران را میسنجید.
میزان یبات درونی ابزار پ وهش در یک مطالعه
راهنما روی  30نفر از ورزشکاران  ،r=0/96به
دست آمد .در این ابزار ،هر سؤال نشاندهندۀ
موقعیتهایی است که ممکن بود برای
1. Semi-Structured interview
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ورزشکاران ایجاد استرس کند .پرسشنامه در
قالب مقیاس  5ارزشی لیکرت (از هیچ با نمره
صفر تا بسیار زیاد با نمره  )4مورد استفاده قرار
گرفت که در آن ،نمره صفر نشان دهنده عدم
تثییر متغیر استرسزا ،بر میزان استرس
آزمودنیها و در نهایت نمره  4نیز تثییر خیلی
زیاد متغیر استرسزا در ورزشکاران را نشان می-
داد.

راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنیداری
 p≤0/05استفاده شد .علت استفاده از آزمون
بنفرونی ،قابلیت این آزمون در تعدیل درجات و
خطای نوع اول بود .از نرمافزار  SPSSنسخه 16
برای تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمون فرضیات
پ وهش و همچنین از آلفای کرونباخ برای تعیین
پایایی پرسشنامهها استفاده شد.
یافتههای پژوهش

روش جمعآوری و تحلیل دادهها
پرسشنامهها با هماهنگیهای قبلی با فدراسیون-
های مربوطه ،مربیان و سرپرستان تیمها به
صورت حضوری بین ورزشکاران توزی و از آنها
خواسته شد تا در صورت تمایل در این پ وهش
شرکت کنند .از روشهای آمار توصیفی برای
ارزیابی وی گیهای جمعیتشناختی و تعیین
میزان اهمیت متغیرها ،و از روش تحلیلعاملی
اکتشافی 1با چرخش متعامد 2برای شناسایی
عاملهای استرسزای ورزشکاران و روایی
ساختاری ابزار پ وهش استفاده شد .پیش از
انجام تحلیل عاملی ،به منظور اطمینان از کافی
3
بودن نمونه از معیار کیسر-می یر و اکلین
( )KMOو برای تعیین همبستگی بین متغیرها
از آزمون بارتلت 4استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل آماری و آزمون فرضیات پ وهش (با توجه
به طبیعی بودن توزی دادهها در آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف یک گروهی) از آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون
تعقیبی بونفرونی ،آزمون تحلیل واریانس یک
1. Exploratory factor analysis
2. Varimax rotation
3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of
Samplingadequacy
4. Bartlett's test of Sphericity

توصیف وی گیهای فردی بازیکنان نشان داد،
بازیکنان
سنی
میانگین
( ،)M±SD=25/66±3/65میانگین سابقة بازی
در رده ملی ( ،)M±SD=5/45±2/86میانگین
سابقة بازی در رده لیگ برتر
( )M±SD=7/1±3/38و میانگین سابقة بازی
یک
دسته
لیگ
رده
در
( )M±SD=1/04±2/05بود .ضمن این که
مدرا تحصیلی بیشتر بازیکنان تیمهای ملی
(بسکتبال ،والیبال ،هندبال ،فوتبال و فوتسال)
( 71درصد) ،دی لم و فوق دی لم بود.
در پ وهش حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول
برای هر سؤال  0/30تعیین شد ،بنابراین از
مجموع  66سؤال پرسشنامه فقط یک سؤال به
دلیل بار عاملی کمتر از  0/30حذف و  65سؤال
در  12عامل طبقهبندی شدند .مجموع این 12
عامل 69/21 ،درصد از واریانس را تبیین کرد.
نهایتاا با توجه به پیشینه تحقیق و بار عاملی
بیشتر برخی سؤاالت ،و با نظر متخصصان دوازده
عامل استرسزای استرس داخل زمین (13
گویه) ،فشار تمرین و رسانه ( 10گویه) ،تعارض
با مربی ( 9گویه) ،مسائل شخصی و اجتماعی (9
گویه) ،پیروزی و برنده شدن ( 6گویه) ،جوّ تیم
( 4گویه) ،یکنواختی و روحیه نداشتن ( 3گویه)،
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انتظار پیشرفت ( 3گویه) ،ابهام و عدم اطمینان
( 3گویه) ،فشار زمان ( 2گویه) ،وضعیت
جسمانی ( 2گویه) و آسیبدیدگی جسمانی (1
گویه) معرفی شد.
توصیف اولویت عوامل استرسزای ورزشکاران
نشان داد ،به ترتیب عامل آسیبدیدگی
جسمانی ،عامل وضعیت جسمانی ،عامل مسائل
شخصی و اجتماعی ،عامل تعارض با مربی ،عامل
ابهام و عدم اطمینان ،عامل پیروزی و برنده
شدن ،عامل جوّ تیم ،عامل انتظار پیشرفت ،عامل
فشار زمان ،عامل یکنواختی و روحیه نداشتن،

عامل فشار تمرین و رسانه ،و عامل استرس
داخل زمین مهمترین عوامل استرسزایی است
که ورزشکاران تجربه میکنند .نتایج آزمون
اندازهگیریهای مکرر نشان داد ،بین اولویت
عوامل استرسزای کلیه ورزشکاران تفاوت
معنیداری وجود دارد .بنابراین میتوان بیان کرد
که دو عامل آسیبدیدگی جسمانی و عامل
وضعیت جسمانی بیشتر از سایر عاملهای
استرسزا به ورزشکاران استرس وارد میکند
(جدول .)1

جدول  .1مقایسه عوامل استرسزای ورزشکاران با آزمون اندازهگیریهای مکرر
عوامل استرسزا

انحراف استاندارد  ±میانگین

عامل آسیبدیدگی جسمانی
عامل وضعیت جسمانی
عامل مسائل شخصی و اجتماعی
عامل تعارض با مربی
عامل ابهام و عدم اطمینان
عامل پیروزی و برنده شدن
عامل جوّ تیم
عامل انتظار پیشرفت
عامل فشار زمان
عامل یکنواختی و روحیه نداشتن
عامل فشار تمرین و رسانه

1/8±1/27
1/49±0/95
1/43±0/8
1/4±0/73
1/34±0/99
1/29±0/78
1/19±0/75
1/18±0/86
1/16±0/77
1/14±0/86
0/99±0/7

عامل استرس داخل زمین

0/73±0/56

F

10/85

درجه آزادی

6/55

سطح معنیداری

*0/001

* p ≤0/05

نتایج آزمون تعقیبی بيونفرونی نشيان داد کيه تفياوت
معنیداری بین عامل استرس داخيل زميین بيا عاميل
تعارض با مربی ،عامل پیيروزی و برنيده شيدن ،عاميل
فشييار زمييان ،عامييل جيوّ تييیم ،عامييل آسييیبدیييدگی
جسمانی ،عامل فشار تميرین و رسيانه ،عاميل مسيائل
شخصييی و اجتميياعی ،عامييل یکنييواختی و روحیييه
نداشتن ،عامل انتظيار پیشيرفت ،عاميل ابهيام و عيدم

اطمینان و عامل وضعیت جسيمانی وجيود دارد؛ وليی
فقط بین عامل تعارض با مربی با عامل فشار تميرین و
رسانه ،بین عامل فشار زمان بيا عاميل آسيیبدیيدگی
جسمانی ،بین عامل جوّ تیم با دو عامل آسیبدیيدگی
جسمانی و عامل فشيار تميرین و رسيانه ،بيین عاميل
آسیب دیدگی جسمانی با عاميلهيای فشيار تميرین و
رسيانه ،عاميل یکنيواختی و روحیيه نداشيتن و عامييل
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انتظار پیشرفت ،و نهایتياا بيین عاميل فشيار تميرین و
رسانه با عوامل مسيائل شخصيی و اجتمياعی و عاميل
وضعیت جسيمانی تفياوت معنيیداری مشياهده شيد.

درصورتیکيه بيین عواميل اسيترسزای دیگير تفياوت
معنيييييیداری وجيييييود نداشيييييت (جيييييدول 2

جدول  .2مقایسة تفاوت اولویت عوامل استرسزای ورزشکاران با آزمون تعقیبی بونفرونی
مقایسة عوامل استرسزای ورزشکاران
عامل استرس داخل
زمین

اختالف میانگینها

سطح معنیداری

-0/67
-0/56
-0/43
-0/46
-1/07
-0/26
-0/7
-0/41

*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001
*0/001

عامل تعارض با مربی

عامل تعارض با مربی
عامل پیروزی و برنده شدن
عامل فشار زمان
عامل جوّ تیم
عامل آسیبدیدگی جسمانی
عامل فشار تمرین و رسانه
عامل مسائل شخصی و اجتماعی
عامل یکنواختی و روحیه
نداشتن
عامل انتظار پیشرفت
عامل ابهام و عدم اطمینان
عامل وضعیت جسمانی
عامل فشار تمرین و رسانه

-0/45
-0/61
-0/76
0/41

عامل فشار زمان

عامل آسیبدیدگی جسمانی

-0/64

*0/01

عامل آسیبدیدگی جسمانی

-0/61

*0/01

عامل فشار تمرین و رسانه

0/2

*0/001

عامل فشار تمرین و رسانه

0/81

*0/001

عامل یکنواختی و روحیه
نداشتن
عامل انتظار پیشرفت

0/66

*0/005

0/62

*0/045

عامل مسائل شخصی و اجتماعی

-0/44

*0/001

عامل وضعیت جسمانی

-0/5

*0/001

عامل جوّ تیم
عامل آسیبدیدگی
جسمانی

عامل فشار تمرین و
رسانه
*p ≤0/05
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مختلف تفاوت معنیداری مشاهده شد .ولی بین سایر
عوامل تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)3

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد ،فقيط
در عامييل مسييائل شخصييی و اجتميياعی بييین اولویييت
عوامييل اسييترسزای ورزشييکاران رشييتههييای ورزشييی

جدول  .3مقایسه عوامل استرسزای ورزشکاران تیمهای ورزشی مختلف با آزمون تحلیل واریانس یکراهه
شاخص
عامل

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

عامل مسائل
شخصی و
اجتماعی

هندبال
فوتسال
فوتبال
بسکتبال
والیبال

15
19
17
14
6

1/52
1/54
1/04
1/83
1/04

0/88
0/81
0/75
0/71
0/32

مجموع

71

1/43

0/8

نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد ،فقط تفاوت

تحلیل واریانس یک راهه
F

df

Sig

2/64

4

*0/041

معنیداری بین رشتههای فوتبيال و بسيکتبال وجيود
دارد (جدول )4

جدول  .4مقایسة عامل مسائل شخصی و اجتماعی ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف با نتایج آزمون تعقیبی توکی
رشتههای ورزشی
هندبال

اختالف میانگینها

سطح معنیداری

فوتسال
فوتبال
بسکتبال
والیبال
فوتبال
بسکتبال

-0/03
0/47
-0/31
0/48
0/5
-0/29

1/00
0/4
0/8
0/68
0/28
0/81

والیبال

0/5

0/62

بسکتبال

0/79

*0/04

فوتبال

والیبال

0/02

1

بسکتبال

والیبال

-0/79

0/21

فوتسال

*p ≤0/05

بحث و نتیجهگیری
طبييق یافتييههييای پ ي وهش ،مهييمتييرین عوامييل
استرسزای بازیکنان تیمهای ملی گروهی کشور
به ترتیب عامل آسیب دیيدگی جسيمانی ،عاميل
وضييعیت جسييمانی ،عامييل مسييائل شخصييی و

اجتماعی ،عامل تعارض با مربيی ،عاميل ابهيام و
عدم اطمینان ،عامل پیروزی و برنده شدن ،عامل
جوّ تیم ،عامل انتظار پیشرفت ،عامل فشار زمان،
عامل یکنواختی و روحیه نداشيتن ،عاميل فشيار
تمرین و رسانه ،و نهایتياا عاميل اسيترس داخيل
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زمین بود ضمن اینکه ،بین اولویت ایين عواميل
تفاوت معنیداری مشاهده شد .مشيابه پي وهش
حاضر در پ وهشهای گلد و همکياران (،)1993
پوئنته ( ،)2000میچيی ( ،)2003النيس دیيل و
هيياو ( ،)2004کیييون پييارا ( ،)2004نیکييولز و
همکاران ( ،)2006و ماللی و همکياران ()2009
نیيز عاميل آسييیبدیيدگی جسيمانی و وضييعیت
جسيمانی بييهعنييوان عوامييل عمييده اسييترسزای
ورزشکاران گزارش شده است که بيدون در نظير
گرفتن اولویت آنها با یافتههای پ وهش حاضير
همخوانی دارد .این موضوع نشان دهنده شیوع و
یکسانی این عواميل در اکلير ورزشيکاران اسيت.
عالوه بر این ،عوامل ابهام و عدم اطمینان و جيوّ
تیم نیز بهعنوان دو عامل استرسزای جدیيد و از
عوامل عميدۀ اسيترسزای ورزشيکاران گيزارش
شدند که در پ وهشهای دیگير بيه ایين عواميل
اشارهای نشيده اسيت .ضيمناا از نظير ترتیيب یيا
اولویييت عوامييل اسييترسزا تفيياوتهييایی بييین
پ وهشها وجيود دارد .البتيه تفياوت در اولویيت
عوامل استرسزا ممکن است به تنيوع در نمونيه
آماری پ وهشهای مختلف یيا شيرایط متفياوت
تیمهای ملی ایران با دیگر کشورها مربوه شيود.
همچنین ،فقط مطالعات نابلت و گیفورد ()2002
و کمپ و جونز ( ،)2002روی بازیکنان فوتبال و
بسييکتبال صييورت گرفتييه اسييت .در حييالیکييه،
پ وهشهای دیگر ترکیبی از رشتههای مختلف و
متنوع را بررسی کردهاند .صرف نظر از اولویت دو
عامل آسیبدیدگی جسمانی و وضعیت جسمانی
که ممکن است به دلیيل ضيعف در برناميههيای
بدنسازی و آمادگی جسمانی باشد ،به نظر می-
رسييد سييایر عوامييل بييه ریشييههييای فرهنگييی و
اجتماعی ورزش ایران مربيوه باشيد کيه عميدتاا
ارتباطات میان فردی را در بر میگیرد.

بر اساس یافتههيای پي وهش ،مهيمتيرین عاميل
اسييترسزا در بييین کلیييه ورزشييکاران ،عامييل
آسیبدیيدگی جسيمانی اسيت .تقریبياا در اکلير
پ وهشها این عامل بهعنوان عامل مهم استرس-
زا در ورزشييييکاران گييييزارششييييده اسييييت
(میچييی2003،؛ کیييون پييارا2004،؛ ماللييی و
همکاران2009 ،؛ النس دیل و همکاران2004 ،؛
نیکولز و همکياران .)2006 ،نیکيولز و همکياران
( ،)2006دریافتند با حرفهای شدن لیگ راگبيی
در فصل  ،1996-97ماهیت نیازهيا و فشيارهای
بازیکنان راگبی تغییر یافت و میزان بروز آسیب-
هييا در فصييل  1997-98نسييبت بييه فصييل -94
 1993دو برابر شد .آسیب دیدگی در مسابقه بيه
دالیل متفاوتی از جمله آمادگی جسمانی پيایین،
خطای حریف ،نامناسب بيودن محيیط رقابيت و
ترس بازیکن آسیبدیده از آسیب مجدد و غیيره
اتفاق میافتد که شدید بودن آن باعي تعيوی
بازیکن و از دست دادن مهرههای خوب تیم می-
شييود و در خييود ورزشييکار ،تييیم و مربييی ایجيياد
استرس ميیکنيد طيوری کيه ممکين اسيت بير
عملکرد تیم و نتیجه بيازی تيثییر داشيته باشيد.
سالیس و همکياران ( ،)1990در پ وهشيی روی
بیش از پانصد نفر دریافتند که  40درصد از آنان
یييکبييار و  20درصييد سييه بييار یييا بیشييتر بييرای
برگشتن به تمرینات ورزشی تالش کردند و دلیل
اغلب این افراد برای ترا ورزش ،آسیبدیيدگی
جسييمانی بييود .دومييین عامييل اسييترسزای
ورزشييکاران ،وضييعیت جسييمانی بييود .آمييادگی
جسييمانی مهييمتييرین مسييئله و نیيياز نخسييت
ورزشکاران محسوب ميیشيود کيه بيه تمرینيات
وی های نیز نیاز دارد .یک برنامه منظم تمرین که
مبنييای علمييی داشييته باشييد ،چييارچوبی بييرای
آمادگی ورزشکار اسيت .کيروز و لنيدروز در فيرا
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تحلیلی از  34پ وهش دریافتند آزمودنیهایی که
از نظر هوازی آمادهتير بودنيد ،اسيترس کمتيری
داشتند .احتماالا کياهش پاسيخ فیزیولوژیيک بيه
استرس و بازگشت فیزیولوژیک سری تر به حالت
اولیه در این افراد باع شده است که آنها زمان
کمتری را در اسيترس بيه سير ببرنيد (نیکيولز و
همکاران .)2006،بررسی دقیق گویههيای عاميل
وضعیت جسمانی نشيان ميیدهيد کيه وضيعیت
تغذیه و تمرین نیز میتواند بر شيرایط جسيمانی
ورزشکاران ایر گذار باشد .این دو متغیر به ضعف
در آمييادگی جسييمانی مربييوه و نشيياندهنييده
نداشتن تمرینيات بيدن سيازی مرتيب ،تعطیليی
موقت تمرین به هر دلیل و تغذیه نامناسب است.
عامل مسائل شخصی و اجتماعی سيومین عاميل
اسييترسزای ورزشييکاران در پيي وهش حاضيير
شناسایی شد .در پ وهشهيای مختليف بيه ایين
عامل با نام عامل تعامل و رابطه ضعیف در گروه،
مشکالت ارتباطاتی ،رفتار هم تیمیها ،اختالفات
بین فردی ،ارتباطيات فيردی ،زنيدگی شخصيی،
روابط ورزشی و نیازهای میان فردی اشاره شيده
اسييت کييه بييا پييذیرش فييرض تشييابه در ایيين
نام گذاریها و بيه خصيوص بيا ميرور گویيههيای
مشترا ،میتوان گفت شناسایی ایين عاميل بيا
پ وهشهای گليد و همکياران ( ،)1993کميپ و
جونز ( ،)2002النس دیل و هاو ( ،)2004کیيون
پييارا (  ،)2004نیکييولز و همکيياران ( )2009و
ماللی و همکاران ( )2009همخوانی داشته است.
به طور کلی ،ورزشکاران مانند هر فرد دیگری بيا
مشکالت فردی و خانوادگی رو بيه رو هسيتند و
در عین حيال بایيد بتواننيد روابيط مناسيبی بيا
اعضای تیم برقرار کنند .فشار خيانواده و مسيائل
مالی از یکسو و محیط ورزشی و نیاز به برقراری
ارتبيياه در آن بييا فشييار روانييی از سييوی دیگيير،

آرامييش ذهنييی ورزشييکار را از او گرفتييه و مييان
اجرای باالی ورزشکار ميیشيود .بررسيی دقیيق
گویههای این عامل نشان ميیدهيد کيه عواميل
محیطی و خيارج از تيیم بیشيتر از عواميل درون
تیمی برای ورزشکاران اسيترسزاسيت .ميلالا در
این عامل میتوان به مواردی مانند مسائل ميالی
و خانوادگی ،کيار و تحصيیل اشياره کيرد .عاميل
تعارض با مربی ،چهارمین عامل استرسزا بود که
با عوامل رفتار و سبک بد مربی ،رابطه بد با مربی
و نارضایتی مربی در پ وهشهای دیگر مشيابهت
داشت و با نتایج پ وهشهای کمپ بيل و جيونز
( ،)2002میچی ( )2003و گان و آنشل ()2009
همخوانی دارد .مربی تیم یکی از عواميل ميؤیر و
تعیین کننده در ایجاد آرامش بین بازیکنان است
و ورزشکاران بیشترین تعامل فنی و تربیتی را بيا
مربیان دارنيد و از رفتارهيای مربيی تيثییر ميی-
پذیرند .اگر مربی نتواند آرامش خيود را در کنيار
زمييین حفي کنييد ،بييا اعتييراضهييای مکييرر بييه
بازیکنان خود باع ایجاد استرس در آنها ميی-
شيود .در ایيين رابطييه برخييی مطالعييات اسييترس
ورزشکاران را حاصل استرس مربیيان ميیداننيد.
ملالا تل ول و همکاران ،)2007( 1در مطالعيهای
روی کریکت بازان حرفهای گيزارش کردنيد کيه
اسييترس بازیکنيان در نتیجييه انتظييارات مربیييان
2
اسييت .در دو مطالعييه مشييابه ،هولييت و هييا
( ،)2002و نابلييت و گیفييورد )2002( 3مييواردی
مانند ،ارتباه ضيعیف مربيی و ورزشيکار (ماننيد
عييدم بييازخورد ملبييت) را عامييل اسييترسزای
ورزشکاران معرفی کردند .بنابراین بيرای کياهش
ایرات منفی عوامل استرسزا ،مربيی و ورزشيکار
باید توانایی روابط و ارتباطات میان فردی خود را
1. Thelwell et al
2. Holt and Hogg
3. Noblet and Gifford
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توسعه دهند .به طور کلی ،در تميام رشيتههيای
ورزشی داشتن آمادگی روانی تيثییر مسيتقیم بير
عملکرد ورزشکاران دارد ،بنابراین فيراهم کيردن
چنین فضایی بيرای کسيب پیيروزی یيک اصيل
است .بررسیها نشيان ميیدهيد ،کيه معلميان و
مربیان ورزش در کشورهای پیشرفته باید حداقل
شش واحيد روانشناسيی عميومی و روانشناسيی
ورزشييی را بييا موفقیييت بگذراننييد تييا گواهینامييه
مربیگری دریافت کنند .در حالیکيه احتمياالا در
ایران چنین دانشی حتيی در مربیيان تيیم مليی
اندا است .وجود کتابهيای راهنميای مربیيان
ورزش در روانشناسييی ورزشييی گویييای تسييلط
نسبی مربیان خارجی نسبت به این فين اسيت و
در مقابل مربیان خوب ما بيا آن بیگانيه و حتيی
نسبت به آن بی اعتقادند .بنابراین برای حل ایين
مشکل بهترین راه برگزاری دورههای روانشناسی
ورزشی برای مربیان حرفهای کشيور و اجبيار بيه
گذرانييدن واحييدهای روانشناسييی ورزشييی بييرای
دریافت گواهینامه مربیگری است.
پنجمین عامل استرسزای ورزشکاران عامل ابهام
و عدم اطمینان شناسایی شد .چنيین عياملی بيا
این عنوان در پ وهشهای دیگير گيزارش نشيده
است .عدم اطمینان در بسیاری از ورزشکاران بيه
دلیييل تييرس از آسييیبدیييدگی شييدید و کنييار
گذاشييتن آنهييا از ورزش اسييت کييه حتييی در
مواردی سيبب از دسيت دادن عضيوی از بيدن و
ترا ورزش میشود و یا دوره کوتاه عمر ورزشی
سبب عدم امنیت شغلی پس از ترا ورزش می-
شود و احتمال نداشتن هیچ پشيتوانهای پيس از
زندگی ورزشی بر آنهيا فشيار ميیآورد .از بيین
رفت این ابهامات ورزشيکار را بيه اداميه فعالیيت
دلگرم میکنيد .همچنيین ایين اطمینيان وجيود
ندارد که او چه وضعیتی در ترکیب کليی تيیم و

ترکیب هر بازی دارد .شناسایی و اولویيت عاميل
ابهام و عدم اطمینان به عنوان عامل استرسزای
بازیکنان ملیپوش کشور تا حدی قابل پیشبینی
و هشداردهنده است .زیرا در کشور ميا بازیکنيان
حرفهای از هیچگونه بیمه معتبری که بتوانيد در
صورت آسیب دیدگی و خداحافظی از ورزش و یا
بازنشستگی ورزشکاران از آنها و خانوادههایشان
حمایت کند ،وجود ندارد .این در حالی است کيه
اولین اصل در هر شغلی امنیت شغلی و حمایيت
صندوقهای تيثمین اجتمياعی و بازنشسيتگی از
کارکنان است .از اینرو بهترین راه که هيم ميی-
تواند باع کاهش استرس بازیکنان شيده و هيم
احتماالا دلبستگی شيغلی و انگیيزه آنيان را بياال
ببرد تصویب قوانین حمایتی از بازیکنان حرفهای
و ملی پوش کشور است .بررسی دقیق گویههيای
این عامل نشان میدهد عالوه بير ایين ابهاميات،
قرعه بد بازیها نیز ابهام ورزشکار را در مسابقات
باال میبرد .البته این عيدم اطمینيان جيزء ذاتيی
ورزش و طبیعييی اسييت ،امييا سييایر ابهامييات بييه
تمهیدات سازمانی و مدیریتی نیاز دارد.
عامييل پیييروزی و برنييده شييدن ششييمین عامييل
استرسزای ورزشکاران در پي وهش حاضير بيود.
اسييکانالن و پاسيير ( ،)1978پوئنتييه ( )2000و
النس دیل و هاو ( )2004این عامل را بيا عنيوان
برد و باخت بازی ،اهمیت برد بازی از دید مربی،
بازی در مقابل حریف قوی و نتیجه بازی مطيرح
کردهاند که بيا نتيایج پي وهش حاضير همخيوان
هستند .فشار تالش برای پیروزی نیيز طبیعيی و
ذاتی است ،اما وارد نکردن یا عدم انتقال استرس
پیروزی از کادر فنی تیم و دیگران به ورزشکاران
میتواند در کنترل استرس طبیعی و ذاتی برنيده
شدن کمککننده باشيد .در هميین رابطيه اکلير
مييدیران و هييواداران تييیمهييا فشيار و انتقادهييای
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زیادی را بيه کيادر فنيی و ورزشيکاران در ميورد
شکستهای تیمشان دارند ،به طيوریکيه تيالش
مربی و بازیکن و استفاده حداکلر از ظرفیتهيا و
سایر واقعیتهای تیم در نظر گرفتيه نميیشيود.
اهمیت برنيده شيدن ،موجيب افيزایش تعيداد و
شدت برخوردهای پر استرس در جریان مسابقات
شييده اسييت کييه ادامييه ایيين رونييد در درازمييدت
پیامييدهای جبييرانناپييذیری را بيير جسييم و روان
مربیان و ورزشکاران بر جای میگذارد .بازیکنيان
به صورت مداوم تحت تيثییر هیجانيات بسيیاری
هستند ،بيه نحيوی کيه هیجانيات تماشياگران و
مربیان در تقابل بيا بازیکنيان اسيت بيهخصيوص
زمانی که تمامی اعضای تيیم انتظارشيان برنيده
شييدن در مسييابقه اسييت (هجييالم و همکيياران،
 .)2007تماشاگران و طرفيداران پرشيماری کيه
برای تماشای بازی به ورزشگاه ميیآینيد انتظيار
پیروزی تیمشان را دارند .رسانهها و کارشناسيان
نیز بر پایه نتایج تیمها به تحلیيل و نقيد تيیمهيا
میپردازند .در نتیجه ،بازیکنيان فشيار زیيادی را
تحمل میکنند تا بتوانند اکلر مسابقات را برنيده
شوند.
هفتمین عامل استرسزای ورزشکاران عامل جيوّ
تیم بود .چنین عاملی با این عنوان در پي وهش-
های دیگر گزارش نشده است .جوّ تیم بيه فضيا،
روابط بین فردی ،شرایط ،نگرشهيا و اعتقياداتی
گفته میشود که وجود آنها در ورزشکار و تيیم
بر عملکرد روانی ورزشکاران لطمه وارد میکنيد.
مييلالا در بعضييی روزهييا یييک بييازیکن مييیتوانييد
احساس دلگرمی یا اطمینان داشته و پير انيرژی
باشد ،در حالی که در بین بقیه بازیکنيان کسيی
ممکن است احساس خسيتگی ،بيی حوصيلگی و
سستی داشته باشيد (مؤسسيه مليی بهداشيت و

سالمت شغلی آمریکا .)2002 ،1وضيعیت روانيی
ورزشييکاران و عملکييرد آنهييا از یکييدیگر تييثییر
میپذیرد .بنابراین وجود روانشناس در کنار تيیم
ضروری اسيت زیيرا ميیتوانيد بيا رسيیدگی بيه
مشکالت یک بازیکن و بهبيود روانيی ورزشيکار،
باع ي کيياهش تييثییر منفييی بيير عملکييرد دیگيير
بازیکنان شود .داشتن کسيالت و بیمياری در روز
مسابقه نیز سبب عملکرد ضعیف بازیکن و تيثییر
بر عملکيرد ورزشيکاران دیگير ميیشيود .وجيود
اعتقادات خرافی در تیم کيه در پي وهش کیيون
پييارا ( ،)2004بييه عييواملی همچييون خييوردن
غذاهای شکستنی ملل تخممير در روز رقابيت،
دسييت زدن بييه وسييایل بييازی ورزشييکار توسييط
ورزشکاران دیگر درست قبل از رقابت ،افتادن درِ
خمیر دندان و یا اعتقاد بيه شيانس آوردن رنيگ
خاصی از لباس ورزشی در رقابت اشياره شيده و
ممکيين اسييت سييبب جنجييال و درگیييری بييین
بازیکنان تیم شود .عيالوه بير ایين مربیيان بایيد
کنترل فضای روانی حاکم بر تیم را داشته باشند
تا قبل وقوع هر مشيکلی آن را ميدیریت نماینيد.
هشتمین عامل استرسزا در پ وهش حاضر عامل
انتظار پیشرفت است .آرزوی پیشرفت و ترقی در
هر کاری به انتظارات افراد ایرگذار وابسته اسيت.
انتظار پیشرفت عواملی نظیر انتظيار ورزشيکار از
خود و همچنین انتظارات دیگيران از ورزشيکار و
شييرایط تمرینييی اسييت کييه بييا پیشييرفت تييیم و
ورزشييکار در ارتبيياه هسييتند .همچنييین عوامييل
انتظارات از خود و نگرانی درباره انتظارات اجرایی
و اسييتانداردها مييورد توجييه در پيي وهشهييای
اسييکانالن و پاسيير ( )1978و نابلييت و گیفييورد
( )2002نیز به عامل انتظار پیشرفت در پ وهش

1. National Institute for Occupational
)Safety and Health (NIOSH
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حاضر مشابه اسيت و همخيوانی دارد .در هير دو
مورد حضور روانشناس در کنار تیم میتواند بيه
حل این مشکل کمک کند تا ورزشکار با شناخت
کامييل از توانيياییهييای خييود موجبييات افييزایش
عزتنفس و اعتماد به نفس خود را فيراهم کنيد.
ضمن اینکيه نتيایج تحقیقيات نشيان داده اسيت
ورزشييکارانی کييه از اعتميياد بييه نفييس بيياالیی
برخوردارند در مقابليه بيا اسيترس از روشهيای
مناسب و متنوعی اسيتفاده ميیکننيد (آنشيل و
همکاران.)2001 ،
عامل فشار زمان بهعنوان نهميین عاميل در ایين
پ وهش شناسيایی شيد کيه معميوالا آن را بایيد
طبیعی در نظر گرفت .این عامل نیز در پي وهش
النس دیل و هاو ( ،)2004با عنيوان عاميل جليو
افتادن امتیاز حریف ميورد بررسيی قيرار گرفتيه
است .این عامل با شرایط جوّی مسابقه و با انجام
صحیح وظایف ورزشيکار و عملکيرد وی تيداخل
پیدا میکند و او را در فشار زمان یيا محيدودیت
زمانی قرار میدهد .کاهش شدت استرس از ایين
عامل و کاهش تثییر آن بر عملکرد ورزشيکار بيه
دست مربی تیم است ،مربی میتواند با ميدیریت
خوب تیم و ارائه راهکارهای مناسيب در شيرایط
حساس و دادن انگیزه به ورزشکاران تمرکز آنها
را به اجرای صحیح تاکتیک در دقایق آخر جليب
کند و موجبات برد تيیم را فيراهم سيازد .عاميل
دهم در این پ وهش عامل یکنيواختی و روحیيه
نداشتن شناسایی شد که با عامل میيزان تفيریح
تجربه شده در طول مسابقات و عاميل تفيریح در
پ وهشهای اسکانالن و پاسر ( )1978و نیکولز و
همکاران ( )2009همخيوانی دارد .اوليین شيره
ایجاد آمادگی روانی در ورزشکاران ،تجدیيد نظير
کلييی و زیربنييایی در نحييوه تشييکیل اردوهييای
تدارکاتی است در ایين رابطيه ،تيدوین و اجيرای

دستورالعملی مناسب ،که تا حيد امکيان فضيای
مناسبی را برای کاهش استرس ،دوری از کسالت
و افزایش انرژی روانی ورزشکاران فيراهم نمایيد،
ضروری به نظر می رسد .تنيوع تمرینيی یکيی از
اصول آمادگی جسمانی اسيت کيه توجيه بيه آن
میزان بهرهوری از تميرین را افيزایش ميیدهيد.
سفرهای طوالنی برای انجام بيازیهيای متيوالی
تييدارکاتی و یييا مشييکالت تييردد و مسييافت دور
مکانهای تمرینات ورزشی ممکن اسيت در فيرد
خستگی و کسالت ایجياد کنيد ،در ایين صيورت
ورزشکار با اتالف انيرژی مواجيه شيده و ممکين
است بيازده خيوبی در سياعات تمرینيی نداشيته
باشد .برای حل این مشکل میتيوان بيا انتخياب
مکان مناسيب اردوهيای ورزشيی ،تهیيه وسيایل
سييرگرمی سييالم بييرای پرکييردن اوقييات فراغييت
ورزشييکاران ،حضييور روانشييناس در کنييار تييیم و
وجييود امکانييات رفيياهی بييرای برقييراری تميياس
ورزشکار با خانواده و دوستان با ایجاد محیطی با
نشييياه و متنيييوع ،فشيييار تمرینيييات سيييخت و
طاقت فرسا را تعدیل و از بروز بيیش تمرینيی در
ورزشکاران جلوگیری کرد.
عامل فشيار تميرین و رسيانه ،یيازدهمین عاميل
استرسزا در ورزشکاران بود .عامل فشار تمرین و
رسانه نیيز بيا عنيوان توقعيات و فشيار در اجيرا،
داشييتن مسييئولیتهييای زیيياد ،فشييار در اجييرای
هاکی ،حساسیت باالی بازی ،تمرینات ورزشی و
انتقاد بیمورد از طرف رسانه در پ وهشهای گلد
و همکياران ( ،)1993نابليت و گیفيورد (،)2002
ویلسييون و پریتچييارد ( ،)2004هليير و همکيياران
( )2005و نیکولز و همکياران ( )2009همخيوان
اسييت .نهایت ياا آخييرین عامييل اسييترسزا در ایيين
پ وهش عامل استرس داخل زمین شناسایی شد.
این عامل با نتایج پ وهشهيای پوئنتيه (،)2002
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النييس دیييل و هيياو ( )2004و گييان و آنشييل
( )2009همخوان است که در آنها نیز به عوامل
استرسزای جمعیت پر سر و صدا و آزار دهنيده،
دریافت اخطار از داور ،نتایج بد بازیهای قبيل و
شنیدن ناسزا از دیگران اشاره شده اسيت .جيای
گرفتن این عامل به عنوان آخرین عامل استرس-
زای ورزشکاران دلیل بر اهمیت پایین این عاميل
نیست .پ وهشگران بیش از پیش در پی دانستن
این نکتهاند که آیا یک موقعیت اسيترسزا ميی-
توانييد بييه تنهييایی دارای آیييار منفييی دراز مييدت
باشد؟ برخی پ وهشگران ،بر این باورند که تيثییر
یک استرس شدید کمتر از تجربه یيک ردیيف از
استرسها یا چندین استرس خفیف یيا متوسيط
به صورت همزمان است .چرا که آیار ناخوشيایند
بهجای اینکه به یکدیگر افزوده شوند به صيورت
تصاعد هندسی افزایش مییابند .عاميل اسيترس
داخل زمین نیز سیزده متغیر را در بر ميیگیيرد
که درا آنها حتی با شيدت کيم ،میيزان درا
شده از استرس را به صيورت تصياعدی افيزایش
میدهد.
نتایج پ وهش نشان داد فقيط در عاميل مسيائل
شخصی و اجتماعی بین اولویت عوامل اسيترس-
زای ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف تفاوت
معنیداری وجود دارد ،همان طيور کيه مشياهده
میشود این تفاوت در رشته بسيکتبال بیشيتر از
فوتبال است .با توجيه بيه ایين کيه جيوانتيرین
نمونههای آماری پي وهش را ورزشيکاران رشيته
بسکتبال و مسنترین آنها را ورزشکاران فوتبال
تشکیل داده است و همچنین با توجه به این کيه
عامييل مسييائل شخصييی و اجتميياعی متغیرهييای
مشکالت خصوصی زندگی ،داشيتن زميان کوتياه
برای ایبات ارزشها و توانياییهيای خيود ،عيدم
پذیرش بازیکن از طرف بازیکنان با سيابقه تير را

در بر میگیرد ،پس میتيوان گفيت ورزشيکاران
رشته بسکتبال تجربه کمتری در برقراری روابيط
دارند و استرس بیشتری را در این زمینه تجربيه
ميیکننييد .همچنيین یکييی از متغیرهيای عامييل
مسائل شخصی و اجتماعی ،مسائل ميالی اسيت.
توجه بسیار زیياد مسيئولین ورزشيی کشيور بيه
رشته ورزشی فوتبال و پياداشهيای بياالی ایين
ورزشکاران برای ایجاد انگیزه در آنهيا ،احتمياالا
میتواند این تفاوت را توجیه کند.
نتیجهگیری
به طورخالصه ،یافتهها نشان داد ورزشکاران تیم-
های ملی ایران در رشتههای گروهی منتخب
انواع مختلفی از عوامل استرسزا را تجربه می-
کنند که فشار زیادی بر آنها وارد میکند .ضمن
اینکه اولویت سه عامل استرسزای
آسیبدیدگی جسمانی ،وضعیت جسمانی ،و
مسائل شخصی و اجتماعی در ورزشکاران پنج
رشته گروهی مهم تیمهای ملی ایران نشان می-
دهد که مدیریت تمرینات و رقابتهای ورزشی،
پیشگیری و درمان آسیبهای بدنی و مهارت-
های ارتباطی و میان فردی ورزشکاران به توجه
بیشتری نیاز دارند .ضمناا دستاندرکاران و
مسئوالن باید در کنار ورزشکاران تمهیدات الزم
را جهت پیشگیری و کاهش شیوع این عوامل و
محراها اعمال نمایند.
تقدیر و تشکر
در پایييان از همکيياری مسييئولین مجموعييه ورزشييی
آزادی ،آکادمی مليی فوتبيال ،کمیتيه مليی الم یيک،
سرپرستان ،مربیان و بازیکنان تیمهای شيرکتکننيده
در پ وهش که در تميامی مراحيل انجيام پي وهش بيا
گرمی و جيدیت همکياری الزم را بيا گيروه پ وهشيی
داشتند ،صمیمانه س اسگزاری میشود.
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Abstract
Objective: The purpose of the present study was to survey the athletes' stressors
among selected teams of Iranian national teams.
Methodology: The research population was selected from Iranian national
teams in the team sports of basketball, volleyball, football, futsal and handball
(N=85). The sample size was considered equal to the research population.
Finally, 71 athletes participated in the survey (83%). The structured
questionnaire of athletes' stressors was designed using the research literature
and twelve subscales were recognized based on exploratory factor analysis. For
analysis of data, Repeated Measures ANOVA with Bonferroni post hoc test,
and one-way ANOVA with Tukey post hoc test at the significance of p≤ 0.05
were used. According to factor analysis, 65 items with factor loadings of 30%
were classified into twelve factors.
Results: The results indicated that the factors of injury, physical condition,
individual and social issues, conflict with coach, team atmosphere, victory and
winning, monotony and lack of spirit, time pressure, ambiguity and uncertainty,
development expectation, training and media pressure, stress in the match field
had more effect on athletes’ stress respectively.
Conclusion: In sum, the prior factors of injury, physical condition, individual
and social issues show that the management of sport competitions and exercise,
prevention and treatment of injuries, and communication and interpersonal
skills of athletes need more attention.
Keywords: Athlete, Stress, Injury and Physical Security, Individual and Social
Issues.
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