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چکیده
استرس سازمانی و عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ:هدف

.المللی بودایران در رویدادهاي بین
هاي ملی نوجوانان، جوانان و تکواندوکار تیمۀ آماري تحقیق چهل نفر از بانوانجامع:شناسیروش

بود که تمام 1391المللی در سال هاي بینبراي شرکت در رقابتبزرگساالن حاضر در اردوهاي تدارکاتی 
براي دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ اطالعات فردي . طور کل شمار براي نمونه انتخاب شدندها بهآن

ها در ها به تأیید متخصصیان رسید و پایایی آنساخته استفاده شد که روایی آنو استرس سازمانی محقق
براي تحلیل اطالعات . محاسبه شد87/0العۀ مقدماتی با حضور سی ورزشکار با آلفاي کرونباخ یک مط

اي، اسمیرنف، تی تک نمونه- هاي آماري توصیفی و  استنباطی از جمله کلموگروفشده از روشآوريجمع
.استفاده شدSpssافزاررگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم

هاي پژوهش نشان داد که میزان استرس سازمانی در بین بانوان تیم ملی در حد باال قرار دارد یافته:هایافته
)86/20=t ،05/0≤p .( بین استرس سازمانی و عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان ایران در رویدادهاي

هاي استرس از بین مؤلفههمچنین). r ،05/0≤p=-732/0(دار معکوس وجود دارد یالمللی رابطۀ معنبین
بینی عملکرد قابلیت پیش) t ،05/0≤p=106/2(و محیطی ) t ،05/0≤p=456/2(سازمانی، عوامل تیمی 

، t=-770/0(اما عوامل رهبري . المللی دارنداعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان ایران را در رویدادهاي بین
05/0p ( و فردي)770/0 -=t ،793/1p ( را ندارندچنین قابلیتی.

با توجه به باال بودن سطح استرس سازمانی در بانوان تکواندوکار و تأثیر منفی آن بر عملکرد :گیرينتیجه
.رسدها، شناخت دقیق و مهار آن زیر نظر مسئوالن فدراسیون تکواندو ضروري به نظر میآن

.یللالمبانوان، رویدادهاي بین،استرس سازمانی، تکواندو: يکلیديهاواژه
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مقدمه
هاي فرهنگی و مذهبی خصوص بانوان کشور به دلیل وجود برخی محدودیتموفقیت ورزشکاران به

ا با مربیان، هالمللی نیازمند هماهنگی عوامل بسیاري از جمله مسئوالن فدراسیوندر رویدادهاي بین
اي، بسیاري از اما با وجود چنین هماهنگی. هاي ملی استورزشکاران، مدیران و سرپرستان تیم

. ویژه ورزشکاران بانوان تأثیرگذار باشندتوانند در توفیق یا عدم توفیق ورزشکاران بهعوامل دیگر می
تواند تأثیر زشکار ایران مییکی از عواملی که در حال جاضر به دالیل زیادي در عملکرد بانوان ور

فشار روانی از جمله استرس وۀشک تجرببی. است1زیادي داشته باشد، استرس و استرس سازمانی
ها و چگونگی رویارویی و کنار آمدن با این عوامل و یا کنترل آناستعوامل الینفک ورزش 

استرس . بسیار مهم استخارج از میدان مسابقه در سالمت روانی ورزشکاران محیطخصوص در به
آید وجود میالعمل بین فرد و محیط بهیک فشار یا محرك محیطی است که در نتیجۀ عمل و عکس

طبق تعریف فلچر و همکاران، استرس فرایندي است که مبادالت ). 2،2006:323فلچر و همکاران(
پردازد یابد، میدر آن میکند و فرد به ارزیابی موقعیتی که خود را فرد با محیط اطرافش ممکن می

روانشناسان ). همان(آید، منطبق سازد اي که به وجود میو درصدد است خود را با هر مسئله
هایی ها در ارتباط هستند، همان محركورزشی معتقدند که تقاضاها و نیازهایی که ورزشکاران با آن
شرایط محیطی ورزشکار و منابع ةددهنهستند که به منابع استرس اشاره دارند و این تقاضاها نشان

ها این توانایی را دارند که موجب آسیب ها به این نتیجه رسیدند که محركآن. آسیب هستندةبالقو
دهنده نشان داده العمل منفی از سوي منبع استرسها شوند و به شکل یک عکسدیدگی در پاسخ

استرس "استرس را به سه دستۀ) 2003(3از سویی دیگر به زعم فلچر و هنتن). 326:همان(شوند 
طور استرس رقابتی به.توان تقسیم کردمی"5استرس فردي"و "استرس سازمانی"، "4رقابتی

، استرس فردي مربوط به مسائل شخصی و )حریف(مستقیم مربوط به زمان رقابت ورزشکار است 
ورزشکار در آن فعالیت طور مستقیم به سازمانی که خصوصی ورزشکار است و استرس سازمانی به

طور هایی هستند که بههاي سازمانی، تقاضاها و محركدهندهرو استرساز این. شوددارد، مربوط می
ةدهندچنانچه واکنش فرد به استرس. اندمستقیم با سازمانی که فرد در آن فعالیت دارد، در ارتباط

و فلچر(جر به آسیب در عملکرد او شود تواند منسازمانی به لحاظ روانی و رفتاري منفی باشد، می
).329: 2006همکاران، 

1. Organizational Stress
2. Fletcher, Hanton & Mellalieu
3. Fletcher & Hanton
4. Competitive Stress
5. Personal Stress
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، نیروهاي )1990، 1ساینف(ها و مشاغل مختلف از جمله پزشکی استرس سازمانی در بخش
هاي مختلف ها و بنگاهو شرکت) 3،1987روگرز و شانی(، ارتش )1998، 2گال و همکاران(پلیس 

نتایج تحقیقات متعدد بیانگر این است که . ه استمورد توجه قرار گرفت) 1997، 4کنگمی و خان(
اند از فشار کاري، سیستم و شرایط کاري، ارزیابی استرس سازمانی عبارتۀمنابع اصلی و پای

، )1987روگرز و شانی، (پذیري و توانایی، ابهام در نقش عملکرد، ساختار سازمان، ابهام در مسئولیت
، ضعف اطالعات و ضعف در )1985و 1984، 5جمال(هاي اضافی تداخل نقش و مسئولیت

همچنین تطبیق نتایج تحقیقات متعدد در این حوزه ). 1996، 6سیگرزو ون الدرن(پذیري مسئولیت
) 1985، 7هنریکس و همکاران(حوزه مبین این است که عوامل پیش گفته عالوه بر رضایت شغلی 

همچنین در مطالعۀ جهانی راد و ).1987، 8روبینو و همکاران(بر عملکرد فرد نیز تأثیرگذارند 
و عوامل خارج از ) عاملشش(زا با عنوان عوامل رقابتی عامل استرسدوازده) 1390(همکاران 

ترین عواملی مهم. دهاي ملی مورد بررسی قرار گرفتندر میان ورزشکاران تیم) عاملشش(رقابت 
صدمات : ترتیب عبارت بودند ازثیر منفی را روي عملکرد ورزشکاران داشتند، بهکه بیشترین تأ

جسمانی، عوامل شخصی و میان فردي، وضعیت جسمانی، تعارض با مربی، ابهام و عدم اطمینان از 
هاي اخیر در مورد با حوادث مهم زندگی در این زمینه نتایج برخی پژوهش. پیروزي و برنده شدن

سازي وان عامل اصلی در آمادهعننشان داده است که ساختار سازمانی و جو حاکم بر سازمان به
، 9گلد و همکاران(هاي المپیک تأثیرگذار بوده است ها در بازياي و عملکرد آنورزشکاران حرفه

هاي همچنین درباره نقش ناراحتی). 236- 219: 2002، 10؛ پنسنگارد و دودا394- 371: 1999
ها بیانگر این است که نتایج آنتمرینی در ورزشکاران تحقیقاتی به عمل آمدهروزانه و نشانگان بیش

است که هم وقایع بزرگ سازمانی و هم اتفاقات کوچک در سازمان روي کیفیت عملکرد ورزشکاران 
-25: 1998، 12؛ کنتا و هاسمن171- 154: 2004، 11میهان و همکاران(گذارند تأثیر اساسی می

دادند و دریافتند که اي تحقیقی انجامروي ورزشکاران حرفه) 2001(13وودمن و هاردي). 39
ترین مهم. اندهاي متعددي مواجهدهندهالمللی با استرسهاي بزرگ و بینورزشکاران در رقابت

1. Sing
2. Gulle, Tredoux & Foster
3. Rogers, Li & Shani
4. Cangemi & Khan,
5. Jamal
6. Seegers & Van Elderen
7. Henrix, Ovalle & Troxler
8. Robinowitz & Stumpf
9. Gould, Guinan, Greenleaf, Mudbery & Peterson
10. Pensgaard & Duda
11. Meehan, Bull, Wood & James
12. Kentta & Hassmen
13. Woodman & Hardy
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ترین عوامل مهم. انتخاب تمرین، محیط تمرینی، پول و سرمایه: عوامل محیطی عبارت بودند از
عوامل رهبري نیز عبارت بودند ترین اهداف و انتظارها، مهمها، تغذیه، آسیب: فردي عبارت بودند از

هاي حمایتی، جو تیم، شبکه: ترین عوامل تیمی عبارت بودند ازمربیان و شیوة مربیگري و مهم: از
و هنتن و ) 2003(، فلچر و هنتن )2001(1نتایج تحقیقات فلچر. ها و ارتباطاتوظایف و نقش

مانی تأثیرگذار در عملکرد زاي سازنیز نشان داد که برخی عوامل استرس) 2005(2همکاران
روي ) 2002(3کامپیل و جونز. مسکن یا محل اقامت و مسافرت: اند ازورزشکاران عبارت

هاي اي با ویلچر تحقیقاتی انجام دادند و دریافتند که تقاضاها و هزینههاي حرفهبسکتبالیست
ي ورزشکاران به براورزشی، رفتار منفی مربی و موضوعات اساسی از این قبیل استرس زیادي را 

هاي سازمانی مطرح کردند که دهندهدر مورد استرس) 2003(4نوبلت و همکاران. وجود آورده است
اي شده و حمایت هاي حرفهکه کنترل شغلی و حمایت کاري موجب رضایت شغلی در فوتبالیست

هاي یافته. ها داشته استاجتماعی تأثیر زیادي را در رضایت شغلی، همچنین در سالمت روانی آن
هایی که ورزشکاران در عملکردهاي عالی خود العملنیز بیانگر این است که در عکس) 2002(5جونز

ها تأثیر اند، عوامل سازمانی بیش از هر عامل دیگري روي عملکرد آنخود در ورزش نشان داده
ی و هاي رقابتدهندهکه بین استرس- در تحقیق خود ) 2005(هنتن و همکاران . داشته است

هایی را اي مقایسه کردند به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران استرسسازمانی در ورزشکاران حرفه
-هاي رقابتی تجربه کردهدهندهطور مستقیم مربوط به سازمان ورزشی است بیشتر از استرسکه به

ر کننده ددر پژوهش خود روي نوجوانان نروژي شرکت) 2010(6کریستیانسن و روبرتز. اند
مثل مسکن، (هاي سازمانی دهندههاي المپیک به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران استرسبازي

-ها بههاي رقابتی را به دلیل اهمیت رقابتدهندهو استرس) وآمدغذا، حمل و نقل و چگونگی رفت
)2012(7تابی و همکاران. عنوان دو عامل مهم تأثیرگذار منفی در عملکرد خود معرفی کردند

اي ژاپن و انگلیس مقایسه کردند و به این نتیجه هاي حرفهفرسودگی شغلی را بین فوتبالیست
ها استرس تیمیرسیدند که ورزشکاران ژاپنی به دلیل تفاوت در سبک رهبري و ارتباط ضعیف با هم

مل عنوان عواعامل عمده را بهده ، )2010(8گرنت. کنندبیشتر و فرسودگی بیشتري را تجربه می
. ها مؤثر استهاي دختر معرفی کرد که در کاهش عملکرد آنزاي سازمانی در بین ژیمناستاسترس

1. Fletcher, D
2. Hanton, Fletcher & Coughlan
3. Campbell & Jones
4. Noblet, Rodwell & Mc Williams
5. Jones
6. Kristiansen & Roberts
7. Tabei, Fletcher & Goodger
8. Granat
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هاي سازمانی در بین دهندهکه به ارزیابی استرس-) 2007(1ها و همکارانانگدر تحقیق وي
مشخص شد که عوامل فردي و محیطی بیش از سایر - ورزشکار مالزیایی پرداخته بودنددانشجویان

نیز نشان داد ) 2008(2تحقیق فلچر و همکاران. شودوامل موجب کاهش عملکرد ورزشکاران میع
. سازي و عملکرد ورزشکاران نخبه داشته استهاي سازمانی تأثیر زیادي در آمادهدهندهکه استرس

هاي سازمانی رایج دهندهکه سعی در کشف استرس-) 2012(3در تحقیق کریستیانسن و همکاران
-دهندهداشتند، مشخص شد، به دلیل تأثیرگذاري زیاد استرسهاي آمریکابین فوتبالیسترایج در 

هاي سازمانی روي عملکرد ورزشکاران، مسئوالن باید با نگرانی و دقت بیشتري روي تأثیرات این 
روي شناگران نوجوان نیز مؤید این ) 2007(4همچنین تحقیق مولن. ها تمرکز کننددهندهاسترس

هاي سازمانی خارج از کنترل دهندهکند، به دلیل آنکه کنترل استرسست و اضافه میمطالب ا
توانند فکر ورزشکاران را ها براي اجراهاي ورزشی بسیار خطرناك هستند و میورزشکار است،آن

بنابراین ورزشکاران باید آمادگی الزم را براي مواجه شدن با این نوع . شدت به خود مشغول سازندبه
.ها داشته باشنددهندهرساست

هاي مربوط به توان استنباط کرد که دغدغهاز بررسی مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق چنین می
هاي ملی بانوان اهمیت خصوص ورزشکاران تیماسترس و استرس سازمانی براي ورزشکاران و به

هاي حضور در رقابتهاي ملی کشور برايزیادي دارد و با توجه به اینکه بانوان ورزشکار تیم
اند و این امکان وجود دارد که مشکالت پیش گفته بتوانند المللی با مشکالت زیادي مواجهبین

المللی ها را در رویدادهاي بینها شوند و عملکرد آنساز بروز استرس و استرس سازمانی در آنزمینه
اي بینرابطهخ دهد که چه تحت تأثیر قرار دهند، پژوهش حاضر در صدد است به این سؤال پاس

در رویدادهاي کننده شرکت،ایرانبانوانتیم ملی تکواندويعملکرد اعضاياسترس سازمانی و 
وجود دارد؟المللیبین

شناسی پژوهشروش
جامعۀ آماري تحقیق . همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد-پژوهش حاضر از نوع توصیفی

هاي ملی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن حاضر در اردوهاي وکار تیمچهل نفر از بانوان تکواند
شمار طور کلها بهبودند که تمام آن1391المللی در سال هاي بینتدارکاتی یراي شرکت در رقابت

ها حداقل تجربۀ حضور در یک رویداد شایان ذکر است همۀ نمونه. براي نمونه انتخاب شدند
راي دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ اطالعات فردي به منظور ب.المللی را داشتندبین

1. Wee Eng  Hoe, Mea, Tah &  Abdoullah
2. Fletcher, Hanton, Neil & Mellalieu
3. Kristiansen, Murphy & Roberts
4. Mullen & John
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شناختی با سؤاالتی مربوط به سن، تحصیالت، سابقۀ تمرین، سابقۀ هاي جمعیتشناخت ویژگی
المللی، سابقۀ حضور در اردوهاي تدارکاتی تیم ملی، آخرین مسابقۀ حضور در مسابقات بین

المللی و شده در آخرین رویداد بینتعداد بردهاي کسبالمللی که در آن حضور داشتند وبین
یید أپرسشنامۀ محقق ساخته استرس سازمانی استفاده شد که روایی صوري و محتوایی آن به ت

نفر آزمودنی با سی همچنین پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با . نفر از متخصصان رسیدپانزده 
نفر از بین قهرمانان کشور و که این سییان ذکر است شا. محاسبه شد87/0ضریب آلفاي کرونباخ 

4سؤال و 53پرسشنامۀ مزبور حاوي . اعضاي اسبق تیم ملی تکواندوي بانوان انتخاب شدند
تیمی و) 46-34سؤال (رهبري ،)33-23سؤال (، فردي )22-1سؤال (مقیاس عوامل محیطیخرده

یکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد ارزشی لسؤاالت با یک طیف پنج. بود)53- 47سؤال (
المللی، تعداد همچنین براي ارزیابی عملکرد ورزشکاران در رویدادهاي بین. اندازگیري قرار گرفت

به منظور تجزیه و . ها به عنوان سنجش عملکرد ورزشکاران مورد توجه قرار گرفتبردهاي آن
انند میانگین، انحراف استاندارد، جدول هاي آمار توصیفی مآوري شده از روشتحلیل اطالعات جمع

اي و هاي آمار استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونهتوزیع فراوانی و روش
.استفاده شدSpssافزار گانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرمرگرسیون چند

هاي پژوهشیافته
، دو نفرکه اعضاي تیم ملی حضور داشتندالمللیبینۀکه در آخرین مسابقد دهنشان می1جدول
نفر دوبرد و چهارها نفر آندو برد، سه ها آنشش نفربرد، دوها نفر آن28برد داشته، یکاز آنها 

.برد داشته استپنجها آن

المللیوضعیت تعداد بردهاي بانوان تیم ملی تکواندوي ایران در آخرین رویداد بین. 1جدول 
درصد فراوانی تعداد برد

5 2 1
70 28 2
15 6 3
5 2 4
5 2 5

100% 40 کل

داري شود که چون مقادیر سطح معنیچنین نتیجه میK-Sاز آزمون 2با توجه به نتایج جدول 
ها براي پرسشنامۀ استرس است؛ بنابراین توزیع داده=05/0αتر از سطح آزمون یعنیبزرگ
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هاي پارامتریک استفاده ها از آزمونل براي انجام آزمون فرضیهبه همین دلی. سازمانی طبیعی است
.شودمی

هااسمیرنوف براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده- آزمون کولموگروف.2جدول 

آماره انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر
k-s

سطح 
داريمعنی

53893/3445/0129/1156/0استرس سازمانی

و حد پایین و حد باال در فاصلۀ اطمینان p≥05/0دهد به دلیل اینکه نشان می3جدول نتایج
بنابراین . داري داردشده تفاوت آماري معنیاند، مقدار آزمون با میانگین محاسبههر دو مثبت% 95

المللی کننده در رویدادهاي بینورزشکاران تیم ملی تکواندوي بانوان ایران، شرکتاسترس سازمانی 
.طح باال قرار دارددر س

بانوان تیم ملی تکواندوي ایران، اي براي مقایسۀ میانگین استرس سازمانی نتایج آزمون تی یک نمونه. 3جدول 
با وضعیت متوسطالمللیکننده در رویدادهاي بینشرکت

و با تأکید بر p-value=001/0و r= -732/0با توجه به دهد،نشان می5و 4نتایج جداول 
دوي بانوان در دار معکوسی بین عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندست آمده رابطۀ معنیبهFمیزان 

هایی که رو، براي شناسایی زیرمؤلفهاز این. المللی با استرس سازمانی وجود داردرویدادهاي بین
بینی تعداد بردهاي اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان را دارند، ضروري است که جدول توانایی پیش

.رگرسیون مطرح شود

رابطۀ بین استرس سازمانی و عملکرد ورزشکاران تیم ملی نتایج آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی. 4جدول 
المللیتکواندوي بانوان ایران در رویدادهاي بین

Rp-valueمتغیرها
001/0- 732/0عملکرد-استرس سازمانی 

مقدار آزمون

استرس 
سازمانی

انحراف میانگینتعداد
tdfاستاندارد

سطح 
داريمعنی

اختالف 
انگینمی

فاصلۀ اطمینان 
95%

حد 
پایین

حد 
باال

40893/3445/086/2039001/0893/0808/098/0
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از المللی بینی عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان در رویدادهاي بینرگرسیون چندگانه براي پیش. 5جدول 
طریق استرس سازمانی

سطح 
داريمعنی Fمیزان میانگین مجذورات درجۀ آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

002/0 445/5
791/2 4 162/11 رگرسیون

513/0 35 938/17 باقیمانده
39 100/29 کل

زمانهمورودروشباچندگانهرگرسیونیضرایببهتوجهبادهد،مینشان6جدولنتایج
tوداريمعنیسطحهمچنینوآمدهدستبهرگرسیونیضرایبسازمانی،استرسهايمؤلفه

رابطۀرهبريعواملوفرديعواملبابانوانتکواندويملیتیماعضايعملکردبینشدهمحاسبه
براینبنا. داردوجوددارمعنیرابطۀتیمیعواملومحیطیعواملبیناما. نداردوجودداريیمعن

ملیتیمورزشکارانعملکردکنندةبینیپیشعواملسازمانی،استرستیمیومحیطیعوامل
سازمانیاسترسرهبريوفرديعواملاما. هستندالمللیبینرویدادهايدرایرانبانوانتکواندوي

لمللیابینرویدادهايدربانوانتکواندويملیتیمورزشکارانعملکردکنندةبینیپیشعوامل
.نیستند

المللی از ضرایب رگرسیونی چندگانه مرتبط با عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان در رویدادهاي بین. 6جدول 
طریق عوامل محیطی، فردي، تیمی و رهبري

داريسطح معنی tمیزان ضریب بتا Bمیزان بینی کنندهمتغیرهاي پیش متغیر مالك
042/0. 106/2 381/0 - 433/0 - عوامل محیطی

082/0تعداد برد 793/1 353/0 418/0 عوامل فردي
019/0 456/2 613/0 555/0 عوامل تیمی
446/0 770/0 - 155/0 - 136/0- عوامل رهبري

المللی از بینی عملکرد اعضاي تیم ملی تکواندوي بانوان در رویدادهاي بینمعادلۀ رگرسیونی پیش
:است ازطریق استرس سازمانی عبارت

عملکرد= 613/0)عوامل تیمی) + (- 381/0عوامل محیطی+ (343/1
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گیريبحث و نتیجه
بانوانتکواندويملیتیماعضايعملکردباسازمانیاسترسرابطۀتعیینحاضرپژوهشازهدف
انوانبسازمانیاسترسکهبوداینبیانگرپژوهشهايیافته. بودالمللیبینرویدادهايدرایران
هايیافتهباتحقیقنتایجکهداردقرارباالییسطحدرالمللیبینرویدادهايدرتکواندوملیتیم

،)1991(همکارانواسکنالن،)2003(هنتنوفلچر،)2010(گرنت،)2001(هارديووودمن
ویتاب،)2009(همکارانوفلچر،)2010(روبرتزوکریستیانسن،)2005(همکارانوهنتن

مولنجان،)2011(همکارانوکریستسانسن،)2008(همکارانوفلچر،)2008(همکاران
استرسکهبوداینبیانگر) 2003(هنتنوفلچرتحقیقاتنتایجهمچنین. داردهمخوانی) 2007(

کهشدمشخصمزبورپژوهشدر. دهدقرارالشعاعتحتراورزشکارانعملکردتواندمیسازمانی،
بعد سههاي سازمانی عموما موجب آسیب به عملکرد ورزشکاران در طی بخشضعیفوبدیتمدیر
هاي احساسی نابهنجار و نهایتاً تغییرات غیر عادي بهم ریختن تمرکز، پاسخ: اند ازشود که عبارتمی

بیان توان چنیناستناد به نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات مرتبط میرو بااز این.در سطوح اجرایی
که شامل چهار عامل رهبري، فردي، محیطی و تیمی است در بین - کرد که استرس سازمانی 

المللی در سطح باالیی قرار دارد و این عامل کننده در رویدادهاي بینبانوان تکواندوکار ایران، شرکت
. ه باشدتواند تأثیري منفی در عملکرد ورزشکاران تیم ملی بانوان تکواندوکار ایران داشتمی

شوند، نیازمند المللی آماده میهاي بزرگ بینهاي ملی ایران که براي رقابتورزشکاران تیم
ها بتوانند با تمرکز در مندي از آنساختارهاي تمرینی و شرایط تمرینی مطلوبی هستند که با بهره

.باشندتمرینات و مسابقات، به توفیق دست یابند و به بیان دیگر عملکرد مناسبی داشته 
اینبرورزشکارانکهدادنشانموردایندر) 1996(رایزبرگودیلتحقیقنتایجهمچنین

ازیکی(هاآنبرحاکمرهبريةشیوکهباشندداشتهمطلوبیعملکردتوانندمیزمانیباورند،
سوییاز. باشدموجودبازتريارتباطیجووفضاوباشدبخشرضایت) سازمانیاسترسهايمؤلفه
انتخابی،مسائلدرشفافیتووضوحعدمجملهاززیاديمواردکهدادنشانپژوهشنتایجدیگر

عدمدیدگی،آسیبعلیرغمتمرینبهاجبارها،دیدگیآسیبدرمانبرايحمایتعدممالی،مسائل
االتسؤازمذکورموارد(تیماعضايبامربیضعیفارتباطودیدگیآسیبزماندرمربیحمایت

باهمچنین. شودمیتکواندوکاربانوانبیندرسازمانیاسترسافزایشموجب) بودندپرسشنامه
آقایانهاآندرکه- کشورهاسایرباایرانمحیطتفاوتومذهبیوفرهنگیدالیلبهاینکهبهتوجه
عواملایندرسمینظربه-کنندمیشرکتایرانیبانوانمسابقاتوتمریناتدرمحدودیتبدون
المللیبینرویدادهايدرایرانیبانويورزشکارانسازمانیاسترسسطحافزایشموجبمهم
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باشدنآشناضمنکهشودمیتوصیهایرانتکواندويفدراسیونمسئوالنبهروایناز. شودمی
شتهدابهورزشیروانشناسیومدیریتمتخصصانباراالزمهمکاريسازمانی،استرسمفهوم
ایرانبانوانملیتیمورزشکارانومربیانسرپرستان،مدیران،برايآموزشیهايدورهوباشند
ورزشکاران،درسازمانیاسترسبروزوزااسترسعواملباهاآنآشناییضمنتاکنندبرگزار
بهجهتوباهمچنین. شوددادهآموزشهاآنبهنیزسازمانیاسترسباکاهشومقابلههايروش
بانوانسازمانیاسترسسطحافزایشدرزیاديتأثیراجتماعی- فرهنگیومذهبیمسائلاینکه

مسئوالن وزارت ورزش و جوانان تعامل مناسبی با مراجع و شودمیتوصیهدارند،ایرانتکواندوکار
نوان و هاي ورزشی باروحانیون داشته باشند تا راهکارهاي مناسب براي حضور آقایان در رقابت

گفته براي کاهش استرس در ادامه عالوه بر موارد پیش. بینی شودبالعکس، در داخل کشور پیش
: شودسازمانی در بانوان تکواندوکار تیم ملی موارد زیر پیشنهاد می

مؤثروعلمیهايروشازاستفادهبانوان،ملیتیماعضايانتخابروندبودنروشنوشفافیت
ویژهبه(تیمبامرتبطمسائلازآگاهودانشبامربیانازاستفادهوتربیتارکاتی،تداردوهايبرپایی

رهبريهايورزشکاران، شیوهتغذیۀبرنامۀوزن،کنترلمانندحساسموضوعاتبامربیآشنایی
کنترلهايروشوسازمانیاسترسمفهومباورزشکارانومربیانمسئوالن،ساختنآشنا،)صحیح

.آن
در رویدادهاي ) تعداد برد(بخش دیگري از تحقیق، نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد در 

دار معکوسی وجود المللی و استرس سازمانی در بانوان تکواندوکار عضو تیم ملی رابطۀ معنیبین
کننده عملکرد بینیدارد و از بین چهار مؤلفه استرس سازمانی، عوامل محیطی و تیمی عوامل پیش

المللی به شمار کننده در رویدادهاي بیناعضاي تیم ملی بانوان تکواندوي ایران، شرکت) عداد بردهت(
ورزشکاران تیم ملی ) تعداد برد(به بیان دیگر با افزایش سطح استرس سازمانی، عملکرد . روندمی

رویدادهاي طور کلی عملکرد خوبی دریابد و بهالمللی کاهش میبانوان ایران در رویدادهاي بین
از هاي بسیاري از محقّقان که نتایج این بخش از پژوهش با یافته. آورنددست نمیالمللی بهبین

جان مولن، )2005(، هنتن و همکاران)2003(هنتنو، فلچر)2001(هارديجمله وودمن و
،)2009(همکارانوفلچر،)2008(و همکاران، فلچر)2008(همکاران تابی و، )2007(

همکارانکریستیانسن وو)2012(همکارانکریستسانسن و، )2010(کریستیانسن و روبرتز
از . ، همخوانی داردبودندتأثیر منفی عوامل سازمانی بر عملکرد ورزشکاران ةدهندن اکه نش) 2012(

استرس سازمانی در ورزش بیانگر این است که عوامل ةشده در حوزماسویی دیگر مطالعات انج
جامع وودمن و طوري که بنابر تحقیقات گسترده وبه. تأثیر گذارندي در عملکرد ورزشکاران زیاد

توانند متغیر را مشاهده کرد که میسیتوان بیش از عوامل تیمی میمورددر )2001(هاردي
گیرند که شامل جو تیم، دسته قرار میچهاراین متغیرها در . ثیر قرار دهندأورزشکاران را تحت ت



١٤٥لقمان کشاورز، ندا قیاثوند

هنتن ، )2003(هنتنوهاي فلچرهمچنین یافته. هستندها و ارتباطات اي، نقشهاي رسانهمایتح
با تحقیق ) 2012(روبرتزمورفی و، ، کریستیانسن)2008(فلچر و همکاران، )2005(همکارانو

ا هتیمیارتباط ضعیف بین هم)2008(تابی و همکاران . عوامل تیمی مطابقت دارندر موردحاضر د
جمله عوامل تأثیرگذار اي فوتبال ژاپنی در مقایسه با بازیکنان انگلیسی ازرا در بین بازیکنان حرفه

در ) 2007(هاانگهاي ويدر یافته. انددانستهژاپنیبر فرسودگی شغلی زودرس در بین بازیکنان
منفی داشته آثاراگرچه متغیرهاي تیمی روي عملکرد ورزشکاران ، عوامل تیمی مشخص شدمورد

در میان گفتهپیشاما آنچه در تحقیق . دارد، اهمیت کمتري دیگربه سایر عواملاست، اما نسبت 
ترتیب، عدم گذشت و بلندهمتی به،تحت تأثیر قرار داددیگرانورزشکاران را بیش از ،عوامل تیمی

وی و مدیران فدراسیونعدم ارتباط مناسب بین ورزشکاران و مدیران تیم مل،در بین ورزشکاران
هارديبنابر تحقیق وودمن و. بودعدم دسترسی کافی به اطالعات و سوابق بازیکنان خارجی

بخش انتخابی، موارد مالی، محیط تمرینی و محل اقامت قرار چهارنیز عوامل محیطی در ) 2001(
موارد باال، موارد برعالوه) 2003(هنتنفلچر و. گرفتندمتغیر را در بر چهلکه بیش از داشتند

در تحقیق . دیگري مانند مسافرت، محیط رقابت و ایمنی را در گروه عوامل محیطی افزودند
به نظر . دوم اهمیت قرار گرفتۀنیز عوامل محیطی در بین عوامل دیگر، در درج) 2007(هاویانگ

یش از سایر عوامل در میان مسائل مختلف مرتبط با استرس سازمانی، عوامل محیطی بکهرسدمی
ها کنند که برخی از آنمحققان عوامل محیطی را در ابعاد مختلفی بررسی می. هستندتنوعداراي 

مثال در تحقیق طوربه. نداها متفاوتدر تحقیقات مختلف مشترك هستند و برخی از آن
ها بر عملکرد سایر متغیرآمد و محل اقامت بیش ازوچگونگی رفت) 2010(ز روبرتکریستیانسن و

ها یمیتتحمل فشار زیاد به دلیل رقابت بین هم) 2010(تحقیق گرنتثر بود و یا درؤورزشکاران م
سائل مالی، ترتیب مبه) 2007(هادر تحقیق ویانگ. بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار بوده است

ورزشکاران را تحت انتخابی و محل اقامت بیش از سایر متغیرها در گروه عوامل محیطی، عملکرد 
تحقیقات مرتبط در این حوزه هاي پژوهش حاضر و بنابراین با استناد به یافته. تأثیر قرار داده است

عملکرد ورزشکاران باخت ووبردتوان چنین بیان کرد که عوامل تیمی و محیطی زیادي بر تعدادمی
ه اینکه در پژوهش حاضر مشخص شد، از این رو با توجه ب. هاي مختلف ورزشی تأثیرگذارنددر رشته

بانوان تکواندوکار تیم ملی ایران ) بردهاي(کننده عملکرد بینیعوامل محیطی و تیمی از عوامل پیش
روند و عملکرد بانوان تکواندوکار تیم ملی را با چالش مواجه المللی به شمار میدر رویدادهاي بین

درکاران تکواندوي ایران، تمهیدات الزم را براي انشود که مسئوالن و دستسازند، توصیه میمی
اعضاي تیم ملی تکواندو در رویدادهاي ) برد(شناسایی عوامل تیمی و محیطی تأثیرگذار بر عملکرد 

ها ها راهکارهاي الزم و مناسب براي کاهش تأثیر منفی آنالمللی اتخاذ کنند تا با شناسایی آنبین
در صورت کاهش عوامل تیمی . المللی استفاده شودرویدادهاي بیندر عملکرد بانوان تکواندوکار در 
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هاي مندي از برنامهالمللی و با بهرهو محیطی در عملکرد بانوان تکواندوکار در رویدادهاي بین
در انبانومناسب و استفاده از توان فنی موجود در تکواندوي کشور ایران، موفقیت تکواندوکاران 

اي ویژه با زمینه همکاري و تشکیل کمیتهدر این . دور از دسترس نخواهد بودالمللی رویدادهاي بین
هاي اندرکاران تیمحضور روانشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی در کنار سایر مسئوالن و دست

همچنین آموزش و آشنا ساختن اعضاي تیم ملی . کننده باشدتواند کمکملی بانوان ایران می
هاي تعامل با آن از ویژه عوامل میحطی و تیمی و راهعوامل استرس سازمانی، بهتکواندوي بانوان با 

هاي مناسب کاهش اثر منفی استرس سازمانی در عملکرد بانوان تکواندوکار در رویدادهاي روش
.المللی استبین
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between
organizational stress and performance of members in Iranian National Female's
Taekwondo team at the international events.
Methodology: The population of the study was 40 females from Iran national
taekwondo team, teenagers, youth and adults, present in the preparatory camp
preparing to participate in the international competitions in 2012. The sample of
this study was chosen purposefully (n=40). To achieve the research objectives,
self-made questionnaire of organizational stress was used as the investigation
tool. The questionnaire validity was confirmed by experts and its reliability
calculated in a pilot study with 30 subjects which turned out to be 0.87. In order
to achieve the research purposes, the descriptive and inferential statistics
methods such as Kolmogorov-Smirnov, multivariate regression, Pearson
correlation coefficient, single-sample T-test with the help of SPSSS.V.18
software were used.
Results: The findings showed that organizational stress was in a high level
among Iran members of female taekwondo team (t=20.86, p≤0/05). There was
an inverse significant correlation between organizational stress and performance
of athletes (r=-0.732, p≤0/05). In organizational stress, the environmental
(t=2.106, p≤0/05) and team (t=2.456, p≤0/05) factors could predict the
performance of athletes at the international events. But the leadership (t=-0.770,
p0/05) and individual (t=1.793, p0/05) factors could not predict the
performance of athletes at the international events.
Conclusion: Due to the high level of organizational stress and its negative
impact on performance of female taekwondo players, it seems organizational
stress should be recognized and controlled by authorities of the federation of
Taekwondo.
Keywords: Female, International events, Organizational stress, Taekwondo.
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