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 مقدمه
دامنه وسیعی از  ،و پیامدهای آن 1استرسامروزه 

هييای علمييی را بييه خييود هييا و پيي وهشبررسييی

 دشواراختصاص داده است. تعریف استرس بسیار 

نکتيه   اسيت.  شيده  ارائيه  نآو تعاریف مختلفی از 

اجيزای  باید  این است کهدر تعریف استرس مهم 

خ اسييترس و محييرا اسييترس، پاسيي ن )مهييم آ

از هيم تفکیيک و سي س     ( راپیامدهای اسيترس 

ها را در فرآیند کينش اسيترس تفسيیر    روابط آن

فراینيد  "( اسيترس را  1946) 2سيلیه  ميلالا  .دکر

هر گونه نیياز  انطباق و سازگاری نامشخص برای 

 پير قيای   تجربيه و  و کنيد تعریيف ميی   "به تغییر

)محيرا  ناميد  زا ميی را عواميل اسيترس   دغدغيه 

 هيای سيبب واکينش   آنکه واکنش بيه   استرس(

 شييودمييیشييناختی سييازگاری جسييمانی و روان

 3الزاروس در صييورتی کيييه  .)پاسييخ اسييترس(  

توجيه   آنجزء  دوبه  در تعریف استرس(، 1996)

تعاميل بيین نیازهيای     را اسيترس  و کرده اسيت 

و شناختی(  )عمدتاا، ارزیابی ها(محرا) موقعیتی

ویشنستکی . انددمیها های فرد به این نیازپاسخ

 یسييييترس را واکنشييييي ا(، 1989) 4و فلييييدر 

پاسيخ  ی )یولوژیک یا روانيی بيه وقيای  بیروني    فیز

-مدل در همین زمینه، .کنندتعریف می استرس(

 ن هر یک از سيه مفهيوم  تبییبرای های مختلفی 

مبتنيی   هيای مدل دره شده است که استرس ارائ

)محييرا  5زاعوامييل اسييترس فقييط ،بيير محييرا

هيای  البتيه در نظریيه   .دشيو میه مطالع استرس(

، پاسيخ و  تحلیل روانی و روانشناسی فیزیولوژیک

در  شييوند.رس نیييز بررسييی مييیپیامييدهای اسييت

                                                           
1  . Stress 

2  . Selye 

3. Lazarus 

4. Wishnietsky & Felder 

5. Stressors 

و  ها و واکنش به استرسپاسخ ،نیز تحقیق حاضر

بررسيی   آنپیاميدهای مختليف فيردی و شيغلی     

-است و هدف اصلی تحقیق بررسی محرانشده 

 ان است.زا در ورزشکارها یا عوامل استرس

 های عيادی و معميولی زنيدگی،   عالوه بر استرس

 مشاغل مختلف درنیز ی فراوانی زاعوامل استرس

که سبب شده است  (6استرس شغلی) وجود دارد

)محرا استرس( زا های استرسشناخت عامل به

تر از شيناخت پاسيخ و پیاميد    بیشي  ،شغل در هر

ن مقيدم و  بررسيی آ . چيون  شيود استرس توجه 

ها و پیامدهای استرس است پاسخ اساس شناخت

 ،گونيه واکينش فیزیولوژیيک    تحلیل درست هر و

کارهيای   و روانی و ذهنی یا سایر ساز ،سوماتیک

هيای  دفاعی در افراد به شيناخت دقیيق محيرا   

رمضيييانی نييي اد و ) اسيييت وابسيييته اسيييترس

و  کييوپر تعریييف بيير اسيياس  (.1379همکيياران،

ا ر شيغلی  زایاسترس عوامل(، 1981) 7همکاران

نیازهييا و  میييان عييدم تعييادلحاصييل تييوان مييی

 انتظارات فردی با شرایط و محیط شغلی دانست.

-استرس و عوامل استرسدو دهه اخیر شیوع  در

در مشاغل مختلف شناسایی و معرفی زای شغلی 

 .(1390رمضانی ن اد و همکاران،) شده است

ورزش  ،هييا و مشيياغل مختلييفاز میييان فعالیييت

 جيزء زا اسيترس  عواميل و ست زاهمیشه استرس

 8رایليی  .شوندها محسوب میورزش ناپذیر جدایی

ای کند مسابقات سيطح حرفيه  (، بیان می2005)

پرفشارتر از آن چیزی است که در متيون علميی   

اند. نتایج تحقیقيات بسيیاری نشيان    گزارش شده

نیييز  در ورزش کننييدگان شييرکتاده اسييت کييه د

. ننيد کرا تجربيه ميی   بسیاریزای عوامل استرس

 ،(1382گالبييی )اسييدی و  ،(1378نييوربخش )

                                                           
6. Occupational stress 

7. Cooper et al. 

8. Reilly 
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 1فيييری و (1383) و همکييياران رمضييانی نييي اد 

در معلمييان  زاعوامييل عمييده اسييترس ( 2007)

های ورزشيی  ، در سازمانورزش را بررسی کردند

( بييه بررسييی منيياب  عمييده 1376نیييز اسييدی )

 سيابق  بيدنی  تربیيت زای مدیران سازمان استرس

 2و کایسيیدیس  یسچنین تزورباتزو. همپرداخت

 احميدی (، 2007) 3(، دوریس و پاسکویچ2005)

(، و میرجميالی و همکياران   1388) محمدزادهو 

هيای  ای داوران رشيته ز( عوامل اسيترس 2012)

(، 2007) 4، و ریچارد و نیکيولس مختلف ورزشی 

زاده و رجائیيان   محيرم (، 2009) 5کلی و تیموتی

( 1389و رمضييانی نيي اد و همکيياران )   (1385)

. انيد دهکير زای مربیيان را بررسيی   امل استرسعو

هييای ورزشييی مشييارکت در رقابييت ،طييورکلی بييه

هيای شيدید جسيمانی و    اسيترس  سببمختلف، 

عملکيرد و  منفيی بير    تيثییر  کيه شيود  ميی روانی 

 (.1383بشارت،) گذاردموفقیت ورزشکاران می

از هر سيطحی   ورزشکاران درکه  رسد میبه نظر 

زای متفيياوت و عواميل اسييترس  ،یرقابيت ورزشيي 

هيای  موقعیيت چيون  کنند. تجربه می بیشتری را

پرتاب آزاد برای تساوی  پراسترس ورزشی مانند،

بازی در شرایطی که زمانی از بازی بياقی نمانيده   

زا ورزشکاران اسيترس  برای تواند می و غیره است

چنین تردید بيه توانيایی   . هم(2005میرز،) باشد

دادن دیگيران،  قيرار   تيثییر خود و میل به تحيت  

سطح باالیی از استرس را ایجاد خواهد کيرد کيه   

شود، زیيرا  ضعیف ورزشکاران میموجب عملکرد 

ح ودر سيط  ویي ه  بهتمرکز و کنترل ورزشکاران را 

فلتچير و  )دهيد  قرار ميی  تثییرر رقابتی تحت باالت

                                                           
1. Frey, M 

2. Tsorbatzoudias & Kaissidis 

3. Doric & Pascovich 

4. Richard & Nicholas 

5. Kelley & Timothy 

 ،از طيرف دیگير  . (2003، میچی،2003همکاران،

آمياده   وهيا تميرین   ماه پس ازها ممکن است آن

ج بيه نتيای   این استرس را داشته باشند کهسازی، 

 .(1383مختاریيان، ) دنرسمورد دلخواه و انتظار ن

شناسيایی عواميل    بياره درهيای فراوانيی   پ وهش

صيورت  کشيورها   دیگير ورزشيکاران  زای استرس

روی ورزشيکاران آمياتور و    گرفته است که بعضی

ای و بعضييی بييه طييور خيياص روی    غیرحرفييه

ای صورت گرفته است. گوليد و  رفهورزشکاران ح

 17ی زا(، منييياب  اسيييترس1993) 6همکييياران

در را  نمایشيی قهرميان مليی آمریکيا     بياز  اسکیت

ارتباطيات، انتظيارات    یزااسترس سه عاملقالب 

و نیازهيای فیزیکيی، روانيی و محیطيی      ،اجرایی

( بييه 2002) 7نابلييت و گیفييورد. معرفييی کردنييد

های وتبالیستمناب  مختلف استرس در ف بررسی

پرداختنيد و ایين منياب  را در     اسيترالیا  یاحرفه

ه طبقه و هفتاد و هفت منبي   شش زمینه، شانزد

(، 2003) 8میچيی  .کردنيد  بنيدی  طبقهزا استرس

ای فوتبيال  بازیکنيان حرفيه  شيدت اسيترس   نیز 

آمریکایی چيک و اسيلوواکی را بررسيی و منياب      

استرس را به دو دسيته منياب  اسيترس منفيی و     

کرد که این مناب  در هر دسته  بندی دستهلبت م

مسيابقه و حيین   نیز به دو قسمت مناب  قبيل از  

( در 2004) 9. کیيون پيارا  مسابقه تقسیم شدند

پ وهشييی روی ورزشييکاران ملييی کييره عوامييل   

زا را در هفييت عامييل روانييی، محیطييی، اسييترس

فیزیکييی، انتظييارات دیگييران، ارتباطييات فييردی، 

اميييل زنيييدگی و عو مربيييوه بيييه اداره مسيييائل

. ویلسييون ونشييده شناسييایی کييرد بنييدی طبقييه

                                                           
6. Gould et al. 

7. Noblet & Gifford 

8. Meichi 
9. Keun Park 

http://www-ca1.csa.com.libproxy.chapman.edu:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=dorsch+kd&log=literal&SID=62ba568db56be4e9c391bf5dab402efb
http://www-ca1.csa.com.libproxy.chapman.edu:2048/ids70/p_search_form.php?field=au&query=paskevich+dm&log=literal&SID=62ba568db56be4e9c391bf5dab402efb
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( نیز در پ وهشی روی عواميل  2004) 1پریتچارد

 ورزشيکار  غیرر و زای دانشجویان ورزشکااسترس

در . زا را شناسييایی کردنييدرویييداد اسييترس 57

(، اسييترس، حمایييت 2012پيي وهش ون رالييت )

اجتماعی، خودکارآميدی و عملکيرد ورزشيکاران    

ی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دانشگاه

بييین اسييترس و  داری معنييیداد رابطييه منفييی 

خودکارآمدی در یک موقعیت دانشگاهی و رابطه 

بین خودکارآمدی و عملکرد در  داری معنیملبت 

هر دو موقعیت دانشگاهی و ورزشی وجيود دارد.  

( در 2009) 2همچنيييین مالليييی و همکييياران  

حیطيی و اجرایيی   زای معوامل استرس، پ وهشی

دو  درای را ای و غیرحرفييهورزشييکار حرفييه  12

زای سييازمانی و عوامييل اسييترسدسييته عوامييل 

زای عملکردی تقسیم کردند که هر کدام استرس

عابيييدالحاف  و . بيييود زیرمقیييياسدارای پييينج 

(، نیز در تحقیقی با عنوان مناب  2010همکاران)

هييای مقابلييه بييا اسييترس بييین  اسييترس و روش

متغیير   30دانشگاه اردن،  درران دانشجو ورزشکا

(، اولویيت  ترتیيب  بيه زا را در پينج عامل) استرس

و بیميياری، فشييار رقابييت، داور،   دیييدگی آسييیب

کردند.  بندی طبقهاختالف با مربی، و تماشاگران 

در ایييران نیييز فقييط مختيياری و واعيي  موسييوی 

 زای اسيييترسشناسيييایی عواميييل  بيييا(، 1390)

میدانی این عواميل را در   قهرمانان تیم ملی دو و

سييه گييروه عمييده استرسييورهای دو و میييدانی،  

غلی و تحصيیلی  ای شي مالحظات ارتباطی و نیازه

 .اندکرده بندی دسته

و رشييد امييروزه بييا توجييه بييه توسييعه ورزش    

 از ورزشيکاران رسيد کيه   نظير ميی  به ورزشکاران 

فنی و جسمانی تفاوت زیيادی بيا    لحاظ مهارتی،

                                                           
1. Wilson & Pritchard 

2. Mellalieu et al. 

عاميل   ترین مهم ،محققان زعم بهیکدیگر ندارند و 

مادگی آ ،برتری و شانس موفقیت در کننده تعیین

 به آمادگی نیزاز این  زیادی و بخشیروانی است 

 آميدن تحمل و کنيار   ،زاگاهی از عوامل استرسآ

. حتی شيناخت  (1994ویلی،) استمربوه  آنبا 

هييای عوامييل بيرای مربیييان و ميدیران تييیم   ایين 

ورزشييکاران یييا  ورزشييی در کمييک و حمایييت از

برخييی نتييایج  تعامييل مناسييب ضييروری اسييت. 

ورزشيکارانی کيه    ،ه اسيت نشان داد نیز تحقیقات

کنند نسبت به سيایر  استرس زیادی را تجربه می

های خواب بیشتری دارند. این ورزشکاران اختالل

در زمان برگيزاری رویيداد    خصوص بهورزشکاران 

 هيا و عملکيرد  یتورزشی، کنترل کمتری بر فعال

منفی استرس  تثییر همچنین .ورزشی خود دارند

مختليف  هيای  پي وهش  ورزشکاران دربر عملکرد 

در  کيياراولييین  در ایيين بييین. شييده اسييت تثییييد

شيناخت عواميل    ،شناسایی اجزا مختلف استرس

اسيترس  مناب  آگاه شدن از زاست. چون استرس

های فردی ظرفیتراهی برای به حداکلر رساندن 

کاهش دادن حیطی در جهت م های کاری دستو 

و در عین حال استفاده از  تهدیدکنندههای جنبه

استرس  و مقدار کم جنبه خوباحتمالی مزایای 

افزون ورزش کشور با توجه به پیشرفت روز .است

 پييوشورزشييکاران ملييی و افييزایش انتظييارات از

الیبال، هنيدبال، فوتبيال و   بسکتبال، وهای رشته

-های قارهدر رقابت هاآنو حضور موفق  فوتسال

 الملليی  بيین ای و در برخی موارد نیيز در سيطح   

 زایعواميل اسيترس   جانبيه  همهمطالعه ضرورت 

از  .اسيت  یافتيه  افيزایش  هيا ورزشکاران این رشته

بنييابر شييواهد تجربييی و نظييرات   ،طييرف دیگيير

 های ملی ایيران کلر ورزشکاران تیما ،کارشناسان

رادی موفق های انفبرخی رشته ها ودر این رشته

گاهی و مهيارت کمتيری   آ ،های روانیدر آمادگی
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و دیگيييير  . بنييييابراین، ورزشييييکاران دارنييييد

عوامييل بتواننييد  بایييد هيياتييیم انييدرکاران دسييت

ها را بیاموزند. راهکارهای مقابله با آنو  زااسترس

تيالش شيده اسيت تيا     ین پ وهش ا دررو، از این

ورزشکاران مرد  یزاعوامل استرسشود مشخص 

منتخيب   هيای گروهيی  ای ایيران در رشيته  فهحر

 ؟دارندچه اولویتی  کدامند و

 شناسی پژوهشروش
و  توصیفیتحقیقات از نوع  پ وهش حاضر

 .است پیمایشی

 آماری ةجامعه و نمون
های ملی ورزشکاران تیم ،جامعه آماری پ وهش

های بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال در رشته

دند. این افراد به بو 1389و فوتسال در سال 

های ملی ایران در اردو شرکت عنوان اعضای تیم

 85داشتند. با توجه به کوچک بودن جامعه )

نفر(، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب 

 سویشد که بنابر تعداد نهایی اعالم شده از 

نفر، 15 در تیم بسکتبال ی مربوطههافدراسیون

 های تیمنفر،  15بال هندتیم نفر،  15والیبال تیم 

نفر بودند.  20فوتبال و فوتسال هر کدام 

نفر( توزی   85پرسشنامه بین کلیه ورزشکاران )

درصد( یعنی  83پرسشنامه ) 71در نهایت  وشد 

 14پرسشنامه از ورزشکاران تیم هندبال،  15

 6پرسشنامه از ورزشکاران تیم بسکتبال، 

 19پرسشنامه از ورزشکاران تیم والیبال، 

 17پرسشنامه از ورزشکاران تیم فوتسال و 

 صورت بهران تیم فوتبال پرسشنامه از ورزشکا

 .آوری و تجزیه تحلیل شدکامل جم 

 پژوهش ابزار

در این پ وهش از پرسشنامه محقق ساخته برای 

ورزشکاران تیم ملی ایران بررسی مناب  استرس 

های گروهی استفاده شده است. با در رشته

نه پ وهش و بررسی مقاالت مختلف مطالعه پیشی

 102های ورزشی تیمدر مورد مناب  استرس در 

فاده با است خصوص بهمقاله و  8منب  استرس از 

زای ورزشکاران از مقاله بررسی عوامل استرس

؛ 2003میچی، شد ) ( استخراج2004ملی کره )

؛ نابلت و همکاران، 1393گلد و همکاران، 

اللی و همکاران، ؛ م2004؛ کیون پارا، 2002

آنشل و ؛ 1390؛ مختاری و واع  موسوی، 2009

. در (2001، وودمن و همکاران،2007همکاران،

مصاحبه کامل با  صورت به سؤاالتمرحله بعد 

سه نفر از ورزشکاران با سابقه تیم ملی به همراه 

جهت استخراج  شوندگان مصاحبهضبط صدای 

ت و همچنین مصاحبه نیمه هدای هادادهدقیق 

م ملی تکمیل با دو نفر از ورزشکاران تی 1شده

و با ، هادادهآوری تمامی گردید که بعد از جم 

های ورزشی کشور توجه به شرایط حاکم بر تیم

برای تثیید روایی  شد.انتخاب  سؤال 66 تعداد

صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار هشت 

-نظران مدیریت ورزشی و رواننفر از صاحب

دو نفر از مربیان با سابقه ورزشکاری و  شناسی و

دو نفر از ورزشکاران با سابقه قرار گرفت تا 

نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی 

، محتوای ها سؤال، تعداد ها سؤالنگارش 

ها و با گزینه ها سؤالپرسشنامه، ارتباه 

. کنندبا اهداف پ وهش اعالم  سؤاالتهماهنگی 

ظرات و پیشنهادها، بندی نپس از بررسی و جم 

پرسشنامه نهایی تنظیم و تثیید شد که میزان 

 سنجید.استرس وارد شده بر ورزشکاران را می

در یک مطالعه ابزار پ وهش میزان یبات درونی 

به ، r=96/0 ورزشکاراننفر از  30 رویراهنما 

 ۀدهند نشان سؤالهر  ،در این ابزار. دست آمد

ایهایی است که ممکن بود برموقعیت

                                                           
1. Semi-Structured interview 
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 در پرسشنامهورزشکاران ایجاد استرس کند. 

لیکرت )از هیچ با نمره ارزشی  5مقیاس قالب 

مورد استفاده قرار  (4صفر تا بسیار زیاد با نمره 

عدم  دهندهنمره صفر نشان  گرفت که در آن،

زا، بر میزان استرس متغیر استرس تثییر

خیلی  تثییرنیز  4ها و در نهایت نمره آزمودنی

-زا در ورزشکاران را نشان میرستغیر استزیاد م

 د.اد

 

 هاآوری و تحلیل دادهجمعروش 
-های قبلی با فدراسیونها با هماهنگیپرسشنامه

ها به های مربوطه، مربیان و سرپرستان تیم

ها صورت حضوری بین ورزشکاران توزی  و از آن

خواسته شد تا در صورت تمایل در این پ وهش 

های آمار توصیفی برای از روششرکت کنند. 

شناختی و تعیین های جمعیتارزیابی وی گی

عاملی از روش تحلیلمیزان اهمیت متغیرها، و 

برای شناسایی  2با چرخش متعامد 1اکتشافی

زای ورزشکاران و روایی های استرسعامل

پیش از ساختاری ابزار پ وهش استفاده شد. 

کافی انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان از 

 3می یر و اکلین-کیسربودن نمونه از معیار 

(KMO و برای تعیین همبستگی بین متغیرها )

برای تجزیه و استفاده شد.  4از آزمون بارتلت

)با توجه تحلیل آماری و آزمون فرضیات پ وهش 

ها در آزمون به طبیعی بودن توزی  داده

از آزمون اسمیرنوف یک گروهی(  -کولموگروف

گیری مکرر و آزمون س با اندازهتحلیل واریان

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 

داری در سطح معنی آزمون تعقیبی توکیو  راهه

05/0 p≤ .علت استفاده از آزمون استفاده شد

بنفرونی، قابلیت این آزمون در تعدیل درجات و 

 16سخه ن SPSSافزار نرماز  خطای نوع اول بود.

، آزمون فرضیات اکتشافیبرای تحلیل عاملی 

چنین از آلفای کرونباخ برای تعیین و هم پ وهش

 ها استفاده شد.پایایی پرسشنامه

 

 پژوهشهای یافته

، های فردی بازیکنان نشان دادی گیتوصیف و

میانگین سنی بازیکنان 

(65/3±66/25M±SD=میانگین سابق ،)بازی  ة

(، میانگین =45/5M±SD±86/2در رده ملی )

بازی در رده لیگ برتر  ةسابق

(38/3±1/7M±SD=و میانگین سابق )بازی  ة

در رده لیگ دسته یک 

(05/2±04/1M±SD=.بود )  ضمن این که

های ملی مدرا تحصیلی بیشتر بازیکنان تیم

( بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال و فوتسال)

 درصد(، دی لم و فوق دی لم بود. 71)

مورد قبول  در پ وهش حاضر حداقل بار عاملی

تعیین شد، بنابراین از  30/0 سؤالبرای هر 

به  سؤالپرسشنامه فقط یک  سؤال 66مجموع 

 سؤال 65حذف و  30/0دلیل بار عاملی کمتر از 

 12بندی شدند. مجموع این عامل طبقه 12در 

از واریانس را تبیین کرد.  درصد 21/69عامل، 

 نهایتاا با توجه به پیشینه تحقیق و بار عاملی

 دوازدهن ابا نظر متخصصو ، سؤاالتبرخی بیشتر 

 13زای استرس داخل زمین )عامل استرس

تعارض گویه(،  10فشار تمرین و رسانه )گویه(، 

 9) اجتماعیمسائل شخصی و گویه(،  9با مربی )

جوّ تیم گویه(،  6پیروزی و برنده شدن )گویه(، 

گویه(،  3گویه(، یکنواختی و روحیه نداشتن ) 4)
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گویه(، ابهام و عدم اطمینان  3ار پیشرفت )انتظ

گویه(، وضعیت  2) زمانفشار گویه(،  3)

 1جسمانی ) دیدگی آسیبگویه( و  2جسمانی )

 معرفی شد.گویه( 

زای ورزشکاران عوامل استرستوصیف اولویت 

 دیدگی آسیببه ترتیب عامل نشان داد، 

جسمانی، عامل وضعیت جسمانی، عامل مسائل 

، عامل تعارض با مربی، عامل یاجتماعشخصی و 

ابهام و عدم اطمینان، عامل پیروزی و برنده 

شدن، عامل جوّ تیم، عامل انتظار پیشرفت، عامل 

زمان، عامل یکنواختی و روحیه نداشتن، فشار 

عامل استرس و عامل فشار تمرین و رسانه، 

است  زاییعوامل استرس ترین مهمداخل زمین 

ن نتایج آزمو .ندکنکه ورزشکاران تجربه می

بین اولویت ، های مکرر نشان دادگیریاندازه

زای کلیه ورزشکاران تفاوت عوامل استرس

بیان کرد  توان میداری وجود دارد. بنابراین معنی

جسمانی و عامل  دیدگی آسیبکه دو عامل 

های سایر عامل وضعیت جسمانی بیشتر از

کند به ورزشکاران استرس وارد میزا استرس

 .(1 دولج)

 
 های مکررگیریآزمون اندازه با ی ورزشکارانزامقایسه عوامل استرس .1جدول 

 *05/0p ≤ 

نتایج آزمون تعقیبی بيونفرونی نشيان داد کيه تفياوت     

بيا عاميل    داری بین عامل استرس داخيل زميین  معنی

تعارض با مربی، عامل پیيروزی و برنيده شيدن، عاميل     

 دیييدگی آسييیبزمييان، عامييل جييوّ تييیم، عامييل فشييار 

مسيائل  عامل فشار تميرین و رسيانه، عاميل     جسمانی،

، عامييل یکنييواختی و روحیييه   اجتميياعیشخصييی و 

نداشتن، عامل انتظيار پیشيرفت، عاميل ابهيام و عيدم      

اطمینان و عامل وضعیت جسيمانی وجيود دارد؛ وليی    

ی با عامل فشار تميرین و  فقط بین عامل تعارض با مرب

 دیيدگی  آسيیب زمان بيا عاميل    فشار بین عاملرسانه، 

 دیيدگی  آسیبعامل دو عامل جوّ تیم با بین  جسمانی،

عاميل  بيین  جسمانی و عامل فشيار تميرین و رسيانه،    

و  فشيار تميرین   هيای جسمانی با عاميل  دیدگی آسیب

عاميل یکنيواختی و روحیيه نداشيتن و عامييل      ،رسيانه 

 داریسطح معنی درجه آزادی F میانگین ±انحراف استاندارد  زاعوامل استرس

    8/1±27/1 جسمانی دیدگی آسیبعامل 

 49/1±95/0 عامل وضعیت جسمانی

 43/1±8/0 اجتماعیعامل مسائل شخصی و 

 4/1±73/0 عامل تعارض با مربی

 34/1±99/0 عامل ابهام و عدم اطمینان

 29/1±78/0 عامل پیروزی و برنده شدن

  001/0* 55/6 85/10 19/1±75/0 عامل جوّ تیم

 18/1±86/0 عامل انتظار پیشرفت

 16/1±77/0 زمانفشار عامل 

 14/1±86/0 عامل یکنواختی و روحیه نداشتن

 99/0±7/0 عامل فشار تمرین و رسانه

    73/0±56/0 عامل استرس داخل زمین
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عاميل فشيار تميرین و    و نهایتياا بيین   انتظار پیشرفت، 

و عاميل   عیاجتميا شخصيی و  مسيائل   عواملرسانه با 

شيد.  داری مشياهده  وضعیت جسيمانی تفياوت معنيی   

زای دیگير تفياوت   بيین عواميل اسيترس    کيه  درصورتی

2)جيييييدول  داری وجيييييود نداشيييييت معنيييييی

 

 آزمون تعقیبی بونفرونی با  زای ورزشکارانعوامل استرستفاوت اولویت  ةمقایس. 2جدول 

 داریمعنی سطح هااختالف میانگین ورزشکارانزای عوامل استرس ةمقایس

عامل استرس داخل 

 زمین 

 001/0* -67/0 عامل تعارض با مربی

 001/0* -56/0 عامل پیروزی و برنده شدن

 001/0* -43/0 زمانفشار عامل 

 001/0* -46/0 عامل جوّ تیم

 001/0* -07/1 جسمانی دیدگی آسیبعامل 

 001/0* -26/0 عامل فشار تمرین و رسانه

 001/0* -7/0 اجتماعیی و عامل مسائل شخص

عامل یکنواختی و روحیه 

 نداشتن

41/0- *001/0 

 001/0* -45/0 عامل انتظار پیشرفت

 001/0* -61/0 عامل ابهام و عدم اطمینان

 001/0* -76/0 عامل وضعیت جسمانی

 001/0* 41/0 عامل فشار تمرین و رسانه عامل تعارض با مربی

 01/0* -64/0 جسمانی دیدگی آسیبعامل  زمانفشار عامل 

 01/0* -61/0 جسمانی دیدگی آسیبعامل  

 001/0* 2/0 عامل فشار تمرین و رسانه عامل جوّ تیم

 001/0* 81/0 عامل فشار تمرین و رسانه 

 دیدگی آسیبعامل 

 جسمانی

عامل یکنواختی و روحیه 

 نداشتن

66/0 *005/0 

 045/0* 62/0 عامل انتظار پیشرفت 

 001/0* -44/0 اجتماعیسائل شخصی و عامل م 

عامل فشار تمرین و 

 رسانه

 001/0* -5/0 عامل وضعیت جسمانی

*05/0p ≤ 
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فقيط   ،نشان داد راههتحلیل واریانس یکنتایج آزمون 

بييین اولویييت  اجتميياعیدر عامييل مسييائل شخصييی و 

هييای ورزشييی زای ورزشييکاران رشييتهعوامييل اسييترس

ه شد. ولی بین سایر داری مشاهدمختلف تفاوت معنی

 (.3جدول )داری مشاهده نشد عوامل تفاوت معنی

 
 راههآزمون تحلیل واریانس یک ورزشی مختلف با های تیمزای ورزشکاران مقایسه عوامل استرس .3جدول 

 شاخص

 عامل

 تحلیل واریانس یک راهه انحراف معیار میانگین تعداد گروه

F df Sig 

عامل مسائل 

شخصی و 

 تماعیاج

 041/0* 4 64/2 88/0 52/1 15 هندبال

 81/0 54/1 19 فوتسال

 75/0 04/1 17 فوتبال

 71/0 83/1 14 بسکتبال

 32/0 04/1 6 والیبال

    8/0 43/1 71 مجموع 

ود های فوتبيال و بسيکتبال وجي   داری بین رشتهمعنی فقط تفاوت ،نشان دادنیز نتایج آزمون تعقیبی توکی 

 (4)جدول  دارد

 

 آزمون تعقیبی توکیبا نتایج  ورزشی مختلف های رشتهورزشکاران  اجتماعیعامل مسائل شخصی و  ةمقایس .4جدول 

 داریسطح معنی هااختالف میانگین ورزشی های رشته

 00/1 -03/0 فوتسال هندبال

 4/0 47/0 فوتبال

 8/0 -31/0 بسکتبال

 68/0 48/0 والیبال

 28/0 5/0 فوتبال فوتسال 

 81/0 -29/0 بسکتبال

 62/0 5/0 والیبال

 04/0* 79/0 بسکتبال 

 1 02/0 والیبال فوتبال

 21/0 -79/0 والیبال بسکتبال
*05/0p ≤ 

 

 گیری نتیجهبحث و 
عوامييل  تييرین مهييمپيي وهش،  هييایطبييق یافتييه

های ملی گروهی کشور زای بازیکنان تیماسترس

جسيمانی، عاميل    دیيدگی  آسیبعامل به ترتیب 

وضييعیت جسييمانی، عامييل مسييائل شخصييی و   

، عامل تعارض با مربيی، عاميل ابهيام و    اجتماعی

عدم اطمینان، عامل پیروزی و برنده شدن، عامل 

زمان، فشار جوّ تیم، عامل انتظار پیشرفت، عامل 

عامل یکنواختی و روحیه نداشيتن، عاميل فشيار    

عاميل اسيترس داخيل     و نهایتياا  و رسانه، تمرین
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عواميل  ایين  اولویت که، بین بود ضمن اینزمین 

. مشيابه پي وهش   مشاهده شدداری تفاوت معنی

(، 1993) همکياران گلد و  هایحاضر در پ وهش

(، النيس دیيل و   2003) (، میچيی 2000) پوئنته

(، نیکييولز و 2004) (، کیييون پييارا2004) هيياو

( 2009) ماللی و همکياران و (، 2006) همکاران

جسيمانی و وضييعیت   دگیدیي  آسييیبعاميل  نیيز  

زای عوامييل عمييده اسييترس عنييوان بييهسيمانی  ج

ورزشکاران گزارش شده است که بيدون در نظير   

های پ وهش حاضير  ها با یافتهگرفتن اولویت آن

همخوانی دارد. این موضوع نشان دهنده شیوع و 

 ین عواميل در اکلير ورزشيکاران اسيت.    یکسانی ا

نان و جيوّ  ، عوامل ابهام و عدم اطمیاینعالوه بر 

زای جدیيد و از  دو عامل استرس عنوان بهتیم نیز 

زای ورزشيکاران گيزارش   اسيترس  ۀعوامل عميد 

های دیگير بيه ایين عواميل      شدند که در پ وهش

از نظير ترتیيب یيا     ضيمناا ای نشيده اسيت.   اشاره

هييایی بييین زا تفيياوتاولویييت عوامييل اسييترس 

تفياوت در اولویيت    البتيه  ها وجيود دارد. پ وهش

زا ممکن است به تنيوع در نمونيه   استرس عوامل

یيا شيرایط متفياوت    های مختلف آماری پ وهش

مربوه شيود.  های ملی ایران با دیگر کشورها تیم

( 2002) ، فقط مطالعات نابلت و گیفوردهمچنین

فوتبال و (، روی بازیکنان 2002) جونز وو کمپ 

 کييه،در حييالی .بسييکتبال صييورت گرفتييه اسييت

های مختلف و کیبی از رشتههای دیگر ترپ وهش

از اولویت دو  نظر صرف اند.متنوع را بررسی کرده

جسمانی و وضعیت جسمانی  دیدگی آسیبعامل 

هيای  ضيعف در برناميه   دلیيل که ممکن است به 

-ه نظر میسازی و آمادگی جسمانی باشد، ببدن

هييای فرهنگييی و رسييد سييایر عوامييل بييه ریشييه

عميدتاا   اجتماعی ورزش ایران مربيوه باشيد کيه   

 گیرد.طات میان فردی را در بر میارتبا

تيرین عاميل   مهيم ، پي وهش  هيای یافته اساس بر

عامييل زا در بييین کلیييه ورزشييکاران،   اسييترس

اسيت. تقریبياا در اکلير     جسيمانی  دیيدگی  آسیب

-عامل مهم استرس عنوان بهها این عامل پ وهش

اسييييت  شييييده گييييزارشزا در ورزشييييکاران 

؛ ماللييی و 2004؛ کیييون پييارا،2003میچييی،)

؛ 2004النس دیل و همکاران، ؛ 2009همکاران، 

 . نیکيولز و همکياران  (2006نیکولز و همکياران،  

شدن لیگ راگبيی   ایبا حرفه (، دریافتند2006)

، ماهیت نیازهيا و فشيارهای   1996-97 در فصل

-فت و میزان بروز آسیببازیکنان راگبی تغییر یا

-94 نسييبت بييه فصييل 1997-98 هييا در فصييل

در مسابقه بيه   دیدگی آسیبدو برابر شد.  1993

دالیل متفاوتی از جمله آمادگی جسمانی پيایین،  

خطای حریف، نامناسب بيودن محيیط رقابيت و    

از آسیب مجدد و غیيره   دیده آسیبترس بازیکن 

افتد که شدید بودن آن باعي  تعيوی    اتفاق می

-های خوب تیم میبازیکن و از دست دادن مهره

رزشييکار، تييیم و مربييی ایجيياد شييود و در خييود و

کنيد طيوری کيه ممکين اسيت بير       استرس ميی 

داشيته باشيد.    تيثییر عملکرد تیم و نتیجه بيازی  

(، در پ وهشيی روی  1990) سالیس و همکياران 

درصد از آنان  40بیش از پانصد نفر دریافتند که 

درصييد سييه بييار یييا بیشييتر بييرای  20و  بييار یييک

و دلیل برگشتن به تمرینات ورزشی تالش کردند 

 دیيدگی  آسیباغلب این افراد برای ترا ورزش، 

زای دومييین عامييل اسييترس   جسييمانی بييود. 

آمييادگی . بييودوضييعیت جسييمانی  ،ورزشييکاران

تييرین مسييئله و نیيياز نخسييت   جسييمانی مهييم 

بيه تمرینيات    کيه شيود  محسوب ميی ورزشکاران 

. یک برنامه منظم تمرین که نیز نیاز داردای وی ه

، چييارچوبی بييرای مبنييای علمييی داشييته باشييد 

 فيرا ر د آمادگی ورزشکار اسيت. کيروز و لنيدروز   
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هایی که پ وهش دریافتند آزمودنی 34از  تحلیلی

تير بودنيد، اسيترس کمتيری     از نظر هوازی آماده

داشتند. احتماالا کياهش پاسيخ فیزیولوژیيک بيه     

تر به حالت ی استرس و بازگشت فیزیولوژیک سر

 ها زمانکه آناولیه در این افراد باع  شده است 

نیکيولز و  )کمتری را در اسيترس بيه سير ببرنيد     

 هيای عاميل  بررسی دقیق گویه .(2006همکاران،

د کيه وضيعیت   دهي نشيان ميی   وضعیت جسمانی

تواند بر شيرایط جسيمانی   تغذیه و تمرین نیز می

ضعف  به متغیراین دو  ورزشکاران ایر گذار باشد.

دهنييده  نشييان مربييوه ودر آمييادگی جسييمانی 

مرتيب، تعطیليی    سيازی  بيدن تن تمرینيات  نداش

 به هر دلیل و تغذیه نامناسب است.موقت تمرین 

سيومین عاميل    اجتماعیصی و عامل مسائل شخ

زای ورزشييکاران در پيي وهش حاضيير   اسييترس

هيای مختليف بيه ایين     شناسایی شد. در پ وهش

عامل تعامل و رابطه ضعیف در گروه،  با نامعامل 

ها، اختالفات تیمی مشکالت ارتباطاتی، رفتار هم

بین فردی، ارتباطيات فيردی، زنيدگی شخصيی،     

روابط ورزشی و نیازهای میان فردی اشاره شيده  

پييذیرش فييرض تشييابه در ایيين  اسييت کييه بييا  

هيای  بيا ميرور گویيه    خصيوص  بيه و  ها گذاری نام

توان گفت شناسایی ایين عاميل بيا    ، میمشترا

(، کميپ و  1993) های گليد و همکياران  پ وهش

(، کیيون  2004) (، النس دیل و هاو2002) جونز

( و 2009) (، نیکييولز و همکيياران2004)  پييارا

. ( همخوانی داشته است2009) ماللی و همکاران

به طور کلی، ورزشکاران مانند هر فرد دیگری بيا  

بيه رو هسيتند و    مشکالت فردی و خانوادگی رو

در عین حيال بایيد بتواننيد روابيط مناسيبی بيا       

کنند. فشار خيانواده و مسيائل   تیم برقرار  اعضای

و محیط ورزشی و نیاز به برقراری  سو یکمالی از 

 ،ارتبيياه در آن بييا فشييار روانييی از سييوی دیگيير 

آرامييش ذهنييی ورزشييکار را از او گرفتييه و مييان  

بررسيی دقیيق    شيود. اجرای باالی ورزشکار ميی 

دهيد کيه عواميل    های این عامل نشان ميی ویهگ

درون  از عواميل  محیطی و خيارج از تيیم بیشيتر   

در  زاسيت. ميلالا  تیمی برای ورزشکاران اسيترس 

توان به مواردی مانند مسائل ميالی  این عامل می

عاميل  تحصيیل اشياره کيرد.     کيار و  ،و خانوادگی

زا بود که ارض با مربی، چهارمین عامل استرستع

با عوامل رفتار و سبک بد مربی، رابطه بد با مربی 

های دیگر مشيابهت  و نارضایتی مربی در پ وهش

 های کمپ بيل و جيونز  داشت و با نتایج پ وهش

( 2009) ( و گان و آنشل2003) (، میچی2002)

و  ميؤیر . مربی تیم یکی از عواميل  ی داردهمخوان

در ایجاد آرامش بین بازیکنان است  کننده تعیین

و ورزشکاران بیشترین تعامل فنی و تربیتی را بيا  

-ميی  تيثییر ربيی  رفتارهيای م مربیان دارنيد و از  

پذیرند. اگر مربی نتواند آرامش خيود را در کنيار   

هييای مکييرر بييه زمييین حفيي  کنييد، بييا اعتييراض

-ها ميی ود باع  ایجاد استرس در آنبازیکنان خ

در ایيين رابطييه برخييی مطالعييات اسييترس شيود.  

داننيد.  ورزشکاران را حاصل استرس مربیيان ميی  

ی ا(، در مطالعيه 2007) 1ملالا تل ول و همکاران

ای گيزارش کردنيد کيه    روی کریکت بازان حرفه

ان در نتیجييه انتظييارات مربیييان اسييترس بازیکنيي

 2در دو مطالعييه مشييابه، هولييت و هييا  اسييت. 

( مييواردی 2002) 3(، و نابلييت و گیفييورد2002)

مانند، ارتباه ضيعیف مربيی و ورزشيکار )ماننيد     

زای اسييترسعييدم بييازخورد ملبييت( را عامييل   

کياهش   براین بيرای . بناورزشکاران معرفی کردند

مربيی و ورزشيکار    ،زاایرات منفی عوامل استرس

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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هيای  رشيته تميام  در  ،به طور کلیتوسعه دهند. 

 مسيتقیم بير   تيثییر داشتن آمادگی روانی  ورزشی

عملکرد ورزشکاران دارد، بنابراین فيراهم کيردن   

یيروزی یيک اصيل    چنین فضایی بيرای کسيب پ  

کيه معلميان و    ،دهيد  ميی ها نشيان  است. بررسی

مربیان ورزش در کشورهای پیشرفته باید حداقل 

شش واحيد روانشناسيی عميومی و روانشناسيی     

ورزشييی را بييا موفقیييت بگذراننييد تييا گواهینامييه 

کيه احتمياالا در   . در حالیکنندمربیگری دریافت 

ایران چنین دانشی حتيی در مربیيان تيیم مليی     

هيای راهنميای مربیيان    دا است. وجود کتابان

ورزش در روانشناسييی ورزشييی گویييای تسييلط   

نسبی مربیان خارجی نسبت به این فين اسيت و   

ه و حتيی  در مقابل مربیان خوب ما بيا آن بیگاني  

یين  . بنابراین برای حل انسبت به آن بی اعتقادند

های روانشناسی مشکل بهترین راه برگزاری دوره

ای کشيور و اجبيار بيه    ورزشی برای مربیان حرفه

ی گذرانييدن واحييدهای روانشناسييی ورزشييی بييرا

 دریافت گواهینامه مربیگری است.

زای ورزشکاران عامل ابهام پنجمین عامل استرس

و عدم اطمینان شناسایی شد. چنيین عياملی بيا    

های دیگير گيزارش نشيده    این عنوان در پ وهش

مینان در بسیاری از ورزشکاران بيه  است. عدم اط

شييدید و کنييار  دیييدگی آسييیبدلیييل تييرس از 

هييا از ورزش اسييت کييه حتييی در   گذاشييتن آن

مواردی سيبب از دسيت دادن عضيوی از بيدن و     

شود و یا دوره کوتاه عمر ورزشی ترا ورزش می

-سبب عدم امنیت شغلی پس از ترا ورزش می

از ای پيس  شود و احتمال نداشتن هیچ پشيتوانه 

ن آورد. از بيی هيا فشيار ميی   آن زندگی ورزشی بر

این ابهامات ورزشيکار را بيه اداميه فعالیيت     رفت 

کنيد. همچنيین ایين اطمینيان وجيود      دلگرم می

ندارد که او چه وضعیتی در ترکیب کليی تيیم و   

عاميل  اولویيت  شناسایی و  ترکیب هر بازی دارد.

زای به عنوان عامل استرسابهام و عدم اطمینان 

 بینی پیشکشور تا حدی قابل  پوش ملییکنان باز

است. زیرا در کشور ميا بازیکنيان    هشداردهندهو 

بیمه معتبری که بتوانيد در   گونه هیچای از حرفه

و خداحافظی از ورزش و یا  دیدگی آسیبصورت 

هایشان  ها و خانوادهبازنشستگی ورزشکاران از آن

 وجود ندارد. این در حالی است کيه  ،حمایت کند

اولین اصل در هر شغلی امنیت شغلی و حمایيت  

اجتمياعی و بازنشسيتگی از    تيثمین های صندوق

-رو بهترین راه که هيم ميی  کارکنان است. از این

تواند باع  کاهش استرس بازیکنان شيده و هيم   

شيغلی و انگیيزه آنيان را بياال      بستگی دلاحتماالا 

ای ببرد تصویب قوانین حمایتی از بازیکنان حرفه

هيای  بررسی دقیق گویه کشور است. پوش یملو 

 ،عالوه بير ایين ابهاميات    دهد میاین عامل نشان 

م ورزشکار را در مسابقات نیز ابها ها بازیقرعه بد 

برد. البته این عيدم اطمینيان جيزء ذاتيی     باال می

امييا سييایر ابهامييات بييه  ،ورزش و طبیعييی اسييت

 تمهیدات سازمانی و مدیریتی نیاز دارد.

ی و برنييده شييدن ششييمین عامييل زعامييل پیييرو

زای ورزشکاران در پي وهش حاضير بيود.     استرس

( و 2000) (، پوئنتييه1978) اسييکانالن و پاسيير 

( این عامل را بيا عنيوان   2004) النس دیل و هاو

برد و باخت بازی، اهمیت برد بازی از دید مربی، 

نتیجه بازی مطيرح   بازی در مقابل حریف قوی و

ش حاضير همخيوان   وهنتيایج پي    اند که بيا کرده

نیيز طبیعيی و   تالش برای پیروزی فشار . هستند

وارد نکردن یا عدم انتقال استرس اما  ،ذاتی است

نی تیم و دیگران به ورزشکاران پیروزی از کادر ف

ده ذاتی برني  طبیعی و تواند در کنترل استرسمی

. در هميین رابطيه اکلير    باشيد  کننده کمکشدن 

ار و انتقادهييایهييا فشييمييدیران و هييواداران تييیم
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زیادی را بيه کيادر فنيی و ورزشيکاران در ميورد      

تيالش   کيه  طيوری  به ،شان دارند های تیمشکست

هيا و  و استفاده حداکلر از ظرفیتمربی و بازیکن 

. شيود های تیم در نظر گرفتيه نميی  سایر واقعیت

اهمیت برنيده شيدن، موجيب افيزایش تعيداد و      

قات شدت برخوردهای پر استرس در جریان مساب

در درازمييدت  رونييدشييده اسييت کييه ادامييه ایيين 

را بيير جسييم و روان  ناپييذیری جبييرانپیامييدهای 

. بازیکنيان  گذاردان و ورزشکاران بر جای میمربی

هیجانيات بسيیاری    ییرثبه صورت مداوم تحت تي 

هستند، بيه نحيوی کيه هیجانيات تماشياگران و      

 خصيوص  بيه مربیان در تقابل بيا بازیکنيان اسيت    

ن برنيده  ی اعضای تيیم انتظارشيا  زمانی که تمام

هجييالم و همکيياران، )شييدن در مسييابقه اسييت  

. تماشاگران و طرفيداران پرشيماری کيه    (2007

آینيد انتظيار   برای تماشای بازی به ورزشگاه ميی 

ها و کارشناسيان  شان را دارند. رسانهپیروزی تیم

هيا  ها به تحلیيل و نقيد تيیم   نیز بر پایه نتایج تیم

یجه، بازیکنيان فشيار زیيادی را    پردازند. در نتمی

ا برنيده  تا بتوانند اکلر مسابقات ر کنند میتحمل 

 .شوند

زای ورزشکاران عامل جيوّ  هفتمین عامل استرس

-تیم بود. چنین عاملی با این عنوان در پي وهش 

های دیگر گزارش نشده است. جوّ تیم بيه فضيا،   

هيا و اعتقياداتی   روابط بین فردی، شرایط، نگرش

ها در ورزشکار و تيیم  ود که وجود آنشگفته می

کنيد.  بر عملکرد روانی ورزشکاران لطمه وارد می

توانييد مييی بييازیکنزهييا یييک در بعضييی رو مييلالا

احساس دلگرمی یا اطمینان داشته و پير انيرژی   

کسيی   بازیکنيان بقیه بین باشد، در حالی که در 

و  حوصيلگی  بيی ممکن است احساس خسيتگی،  

و  بهداشيت  یملي  مؤسسيه ) سستی داشته باشيد 

. وضيعیت روانيی   (2002 ،1کایآمر یسالمت شغل

 تييثییرهييا از یکييدیگر ورزشييکاران و عملکييرد آن

پذیرد. بنابراین وجود روانشناس در کنار تيیم   می

توانيد بيا رسيیدگی بيه     ضروری اسيت زیيرا ميی   

مشکالت یک بازیکن و بهبيود روانيی ورزشيکار،    

منفييی بيير عملکييرد دیگيير  تييثییرباعيي  کيياهش 

کنان شود. داشتن کسيالت و بیمياری در روز   بازی

 تيثییر مسابقه نیز سبب عملکرد ضعیف بازیکن و 

شيود. وجيود   بر عملکيرد ورزشيکاران دیگير ميی    

اعتقادات خرافی در تیم کيه در پي وهش کیيون    

(، بييه عييواملی همچييون خييوردن  2004) پييارا

در روز رقابيت،   مير   تخمغذاهای شکستنی ملل 

زشييکار توسييط دسييت زدن بييه وسييایل بييازی ور

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  

عيالوه بير ایين مربیيان بایيد      بازیکنان تیم شود. 

کنترل فضای روانی حاکم بر تیم را داشته باشند 

 تا قبل وقوع هر مشيکلی آن را ميدیریت نماینيد.   

زا در پ وهش حاضر عامل هشتمین عامل استرس

انتظار پیشرفت است. آرزوی پیشرفت و ترقی در 

وابسته اسيت.   ایرگذارهر کاری به انتظارات افراد 

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 

هييای و اسييتانداردها مييورد توجييه در پيي وهش  

 ( و نابلييت و گیفييورد1978) اسييکانالن و پاسيير

ش ( نیز به عامل انتظار پیشرفت در پ وه2002)

                                                           
1. National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) 



 9 یاپیپ ،2 ماره، ش1395 زمستانو  پاییزورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد       ...   تیم ها ورزشکاران زای استرس عوامل بررسی   140

 هير دو . در و همخيوانی دارد حاضر مشابه اسيت  

تواند بيه  شناس در کنار تیم میمورد حضور روان

حل این مشکل کمک کند تا ورزشکار با شناخت 

هييای خييود موجبييات افييزایش کامييل از توانييایی

 و اعتماد به نفس خود را فيراهم کنيد.   نفس عزت

ضمن اینکيه نتيایج تحقیقيات نشيان داده اسيت      

س بيياالیی ورزشييکارانی کييه از اعتميياد بييه نفيي  

هيای   در مقابليه بيا اسيترس از روش   برخوردارند 

آنشيل و  ) کننيد مناسب و متنوعی اسيتفاده ميی  

 .(2001همکاران، 

نهميین عاميل در ایين     عنوان بهزمان فشار عامل 

ن را بایيد  آ ميوالا کيه مع  پ وهش شناسيایی شيد  

نیز در پي وهش   این عامل. طبیعی در نظر گرفت

ان عاميل جليو   (، با عنيو 2004) النس دیل و هاو

حریف ميورد بررسيی قيرار گرفتيه     افتادن امتیاز 

. این عامل با شرایط جوّی مسابقه و با انجام است

صحیح وظایف ورزشيکار و عملکيرد وی تيداخل    

کند و او را در فشار زمان یيا محيدودیت   پیدا می

دهد. کاهش شدت استرس از ایين  زمانی قرار می

کار بيه  آن بر عملکرد ورزشي  تثییرعامل و کاهش 

د با ميدیریت  تواندست مربی تیم است، مربی می

کارهای مناسيب در شيرایط   خوب تیم و ارائه راه

ها حساس و دادن انگیزه به ورزشکاران تمرکز آن

را به اجرای صحیح تاکتیک در دقایق آخر جليب  

عاميل   .و موجبات برد تيیم را فيراهم سيازد    کند

دهم در این پ وهش عامل یکنيواختی و روحیيه   

داشتن شناسایی شد که با عامل میيزان تفيریح   ن

در طول مسابقات و عاميل تفيریح در    شده تجربه

( و نیکولز و 1978) های اسکانالن و پاسرپ وهش

( همخيوانی دارد. اوليین شيره    2009) همکاران

ایجاد آمادگی روانی در ورزشکاران، تجدیيد نظير   

کلييی و زیربنييایی در نحييوه تشييکیل اردوهييای   

تيدوین و اجيرای    در ایين رابطيه،   تدارکاتی است

تا حيد امکيان فضيای    که دستورالعملی مناسب، 

مناسبی را برای کاهش استرس، دوری از کسالت 

ایيد،  اهم نمو افزایش انرژی روانی ورزشکاران فير 

. تنيوع تمرینيی یکيی از    رسد میضروری به نظر 

نی اسيت کيه توجيه بيه آن     اصول آمادگی جسما

دهيد.  افيزایش ميی   وری از تميرین را میزان بهره

هيای متيوالی   سفرهای طوالنی برای انجام بيازی 

تييدارکاتی و یييا مشييکالت تييردد و مسييافت دور  

های تمرینات ورزشی ممکن اسيت در فيرد   مکان

خستگی و کسالت ایجياد کنيد، در ایين صيورت     

ورزشکار با اتالف انيرژی مواجيه شيده و ممکين     

داشيته  است بيازده خيوبی در سياعات تمرینيی ن    

تيوان بيا انتخياب    رای حل این مشکل میباشد. ب

تهیيه وسيایل    مکان مناسيب اردوهيای ورزشيی،   

کييردن اوقييات فراغييت سييرگرمی سييالم بييرای پر

ورزشييکاران، حضييور روانشييناس در کنييار تييیم و 

وجييود امکانييات رفيياهی بييرای برقييراری تميياس  

ورزشکار با خانواده و دوستان با ایجاد محیطی با 

سيييخت و نشييياه و متنيييوع، فشيييار تمرینيييات 

را تعدیل و از بروز بيیش تمرینيی در    فرسا طاقت

 .ورزشکاران جلوگیری کرد

یيازدهمین عاميل    عامل فشيار تميرین و رسيانه،   

زا در ورزشکاران بود. عامل فشار تمرین و استرس

رسانه نیيز بيا عنيوان توقعيات و فشيار در اجيرا،       

اجييرای  زیيياد، فشييار در هييای مسييئولیتداشييتن 

ازی، تمرینات ورزشی و هاکی، حساسیت باالی ب

های گلد از طرف رسانه در پ وهش مورد بیانتقاد 

(، 2002) (، نابليت و گیفيورد  1993) و همکياران 

 همکيياران (، هليير و2004) ویلسييون و پریتچييارد

( همخيوان  2009) نیکولز و همکياران و  (2005)

زا در ایيين آخييرین عامييل اسييترسنهایتيياا اسييت. 

ناسایی شد. پ وهش عامل استرس داخل زمین ش

(،2002) هيای پوئنتيه  این عامل با نتایج پ وهش
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 ( و گييان و آنشييل 2004) النييس دیييل و هيياو  

ها نیز به عوامل که در آن ( همخوان است2009)

زای جمعیت پر سر و صدا و آزار دهنيده،  استرس

های قبيل و  دریافت اخطار از داور، نتایج بد بازی

جيای   شنیدن ناسزا از دیگران اشاره شده اسيت. 

-آخرین عامل استرس عنوان بهعامل  گرفتن این

زای ورزشکاران دلیل بر اهمیت پایین این عاميل  

نیست. پ وهشگران بیش از پیش در پی دانستن 

-زا ميی اند که آیا یک موقعیت اسيترس نکتهاین 

توانييد بييه تنهييایی دارای آیييار منفييی دراز مييدت 

 تيثییر باشد؟ برخی پ وهشگران، بر این باورند که 

یک استرس شدید کمتر از تجربه یيک ردیيف از   

ها یا چندین استرس خفیف یيا متوسيط   استرس

به صورت همزمان است. چرا که آیار ناخوشيایند  

رت که به یکدیگر افزوده شوند به صيو این جای به

. عاميل اسيترس   یابندتصاعد هندسی افزایش می

گیيرد  مین نیز سیزده متغیر را در بر ميی داخل ز

درا  میيزان ها حتی با شيدت کيم،   که درا آن

شده از استرس را به صيورت تصياعدی افيزایش    

 .دهد می

مسيائل   عاميل در فقيط  نشان داد نتایج پ وهش 

-بین اولویت عوامل اسيترس  اجتماعیشخصی و 

های ورزشی مختلف تفاوت زای ورزشکاران رشته

کيه مشياهده    طيور  همان ،داردداری وجود معنی

ه بسيکتبال بیشيتر از   در رشت این تفاوت شودمی

رین تي نتوجيه بيه ایين کيه جيوا      فوتبال است. با

شيته  های آماری پي وهش را ورزشيکاران ر  نمونه

ها را ورزشکاران فوتبال آن ترین مسنبسکتبال و 

تشکیل داده است و همچنین با توجه به این کيه  

متغیرهييای  اجتميياعیعامييل مسييائل شخصييی و 

ه اشيتن زميان کوتيا   مشکالت خصوصی زندگی، د

هيای خيود، عيدم    ها و توانيایی برای ایبات ارزش

پذیرش بازیکن از طرف بازیکنان با سيابقه تير را   

تيوان گفيت ورزشيکاران    می پس گیرد،در بر می

رشته بسکتبال تجربه کمتری در برقراری روابيط  

بیشتری را در این زمینه تجربيه  دارند و استرس 

کننييد. همچنيین یکييی از متغیرهيای عامييل   ميی 

، مسائل ميالی اسيت.   اجتماعیشخصی و مسائل 

ورزشيی کشيور بيه     مسيئولین توجه بسیار زیياد  

هيای بياالی ایين    شرشته ورزشی فوتبال و پيادا 

هيا، احتمياالا   آن ورزشکاران برای ایجاد انگیزه در

 تواند این تفاوت را توجیه کند.می

 

 گیرینتیجه

-ورزشکاران تیم ها نشان دادبه طورخالصه، یافته

های گروهی منتخب رشته یران درهای ملی ا

-تجربه می زا راعوامل استرس انواع مختلفی از

ضمن  کند.وارد می ها آن برکنند که فشار زیادی 

زای عامل استرس سهاولویت که این

و جسمانی، وضعیت جسمانی،  دیدگی آسیب

در ورزشکاران پنج  اجتماعیمسائل شخصی و 

-شان میهای ملی ایران نرشته گروهی مهم تیم

های ورزشی، مدیریت تمرینات و رقابتدهد که 

-های بدنی و مهارتپیشگیری و درمان آسیب

های ارتباطی و میان فردی ورزشکاران به توجه 

و  اندرکاران دستضمناا  بیشتری نیاز دارند.

زم ت المسئوالن باید در کنار ورزشکاران تمهیدا

را جهت پیشگیری و کاهش شیوع این عوامل و 

 ها اعمال نمایند.محرا

 تقدیر و تشکر

در پایييان از همکيياری مسييئولین مجموعييه ورزشييی   

آزادی، آکادمی مليی فوتبيال، کمیتيه مليی الم یيک،      

 کننيده  شيرکت های سرپرستان، مربیان و بازیکنان تیم

در پ وهش که در تميامی مراحيل انجيام پي وهش بيا      

گرمی و جيدیت همکياری الزم را بيا گيروه پ وهشيی      

 شود.می صمیمانه س اسگزاریداشتند، 
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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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