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مطالعات روانشناسی ورزشی

رابطة بین سطح مهارتهای روانی بازیکنان فوتبال نوجوان نخبه و میزان بروز
آسیبهای ورزشی :مطالعة آیندهنگر
مصطفی زارعی ،1و فریبا محمدی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة بین سطح مهارتهای روانی بازیکنان جوان فوتبال و بروز آسیبهای ورزشی
بود .بدینمنظور 66 ،بازیکن 16ـ 14سال از چهار تیم فوتبال در این پژوهش شرکت نمودند .پیش از شروع فصل
مسابقات ،این بازیکنان پرسشنامة اومستـ 3را که  12محور مهارتهای روانی را اندازهگیری میکند ،تکمیل
نمودند .سپس ،آسیبهای این بازیکنان در طول یک فصل بهصورت آیندهنگر توسط تیم پزشکی ثبت گردید.
الزمبهذکر است که میزان شیوع آسیبها برابر با  8/7آسیب در هر  1000ساعت فعالیت بود .نتایج آزمون
رگرسیون لجستیک نشان میدهد که نمرة مجموع آزمون اومستـ 3و نمرة مهارتهای روانتنی و هدفگزینی
ارتباط معناداری با وقوع آسیبهای بازیکنان دارد؛ اما در سایر زیرمحورها ارتباط معناداری مشاهده نمیشود.
همچنین ،یافتهها حاکی از آن است که مهارتهای روانی میتوانند وقوع آسیبهای ورزشی را پیشبینی کنند؛
ازاینرو ،توصیه میشود در تدوین برنامههای پیشگیری از آسیبهای ورزشی به این ریسکفاکتورها توجه شود.
کلیدواژهها :آسیبهای ورزشی ،مهارتهای روانی ،پرسشنامة اومستـ ،3فوتبال

 .1استادیار تندرستی و بازتوانی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2استادیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی (نویسندة مسئول)
mail:mohammadi.ssrc@gmail.com
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مقدمه
فوتبال یکی از محبـو ترین رشـتههـای ورزشـی در
ایران و جهان است و طبق آمار منتشرشـده از سـوی
فیفا 171 ،میلیون نفر در سراسر جهان فوتبـال بـازی
میکنند که این تعداد معادل چهار درصـد از جمعیـت
کرة زمـین میباشـد .بـراسـا ایـن گـزار حـدود
 6816111نفر در ایران فوتبال بـازی میکننـد کـه از
این تعداد 114 ،هزار نفر بهطور رسـمی ثبـت شـدهاند
(فیفا.)1166 ،
فوتبال فواید و مزایای بسیاری برای سلامتی و
تندرستی افراد بههمراه دارد که از جملة آنها میتوان
به افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی ،کاهش فشارخون
سیستولی و دیاستولی ،کاهش بافت چربی بدن،
افزایش تودة عضلانی ،افزایش تراکم استخوانی اندام
تحتانی و کاهش میزان کلسترول بد 6اشاره کرد
(کروستروپ 1و همکاران 1114 ،و  .)1161بااینوجود،
این رشتة ورزشی مانند هر ورز دیگری با خطر بروز
آسیبدیدگی همراه میباشد.
پژوهشــگران بــروز آســیب در فوتبــال را نســبت بــه
ورز هــای میــدانی دیگــر بیشــتر گــزار کردهانــد
(جانگ ،چئونگ ،ادواردز و آل .)1111 ،3میـزان بـروز
آسیب در میان بازیکنان مرد فوتبال درحدود 61تـا 33
آسیب در هر  6111ساعت مسابقه تخمـین زده شـده
است (وراک ،جانـگ ،گـریمن و کیرکنـدال)1117 ،1؛
بدینمعناکه هر بازیکن مرد نخبة فوتبال تقریباً در هر
سال بـا یـک آسـیب محـدودکننـدة عملکـرد مواجـه
میشود (هـاوکینز ،هـالس ،ویلکینسـون ،هودسـون و
گیبسون)1116 ،3؛ ازاینرو ،بهمنظور افزایش ایمنـی و
سلامتی بازیکنان فوتبال ،جلوگیری از هدررفتن منـاب

)1. Low-Density Lipoprotein (LDL
2. Krustrup
3. Junge, Cheung & Edwards
4. Dvorak, Junge, Grimm & Kirkendall
5. Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson & Gibson
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مالی ،بازنشستگی زودهنگام بازیکنـان ،ضـرر و زیـان
مدیران تیمها و جلـوگیری از تبعـات روانـی ناشـی از
آســیب ،اتخــاذ تــدابیر پیشــگیرانه از بــروز آســیبها
ضروری بهنظر میرسد.
شناسایی عوامل بروز آسـیبهـای جسـمانی یکـی از
مراحل اصلی پیشگیری از آسیب میباشد .درحقیقـت،
شناخت ریسکفاکتورهای بروز آسـیبهـای ورزشـی
مقدمهای بر طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه از
آسیب است (مورفی ،کونـولی و بینـون .)1113 ،ایـن
ریسکفاکتورها به دو دستة عوامل بیرونی (مانند نـوع
ورز و شرایط آ وهوایی) و درونـی (ماننـد عوامـل
فیزیولــوکیکی و روانــی) تقســیم مــیشــوند .تــاکنون
مطالعات بسیاری درزمینـة نقـش عوامـل جسـمانی و
بیومکانیکی بهعنوان ریسکفاکتور در بروز آسیبهای
بازیکنان مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما به بررسـی
رابطــة ویژگــیهــای روانــی بازیکنــان و آســیبهــای
بازیکنان فوتبال کمتر پرداختـه شـده اسـت (اسـتفن،
پنسگارد و باهر.)1114 ،6
شناخت عوامل روانی مؤثر بر بروز آسیبهای ورزشـی
میتواند به طراحی برنامـههـای پیشـگیری از آسـیب
کمک شایانی کند .پژوهشها نشان دادهاند که عوامل
روانی و شخصیتی مـیتواننـد حتـی بـیش از عوامـل
جسمانی و محیطی خطـر آسـیبدیـدگی در ورز را
افزایش دهند؛ زیرا ،عملکـرد موفقیـتآمیـز در ورز
تنها با سلامتی و آمادگی جسـمانی مـرتبط نمیباشـد؛
بلکــه بــه آمــادگی ذهنــی فــرد نیــز بســتگی دارد؛
بهعنوانمثـال ،اسـتیفن و همکـاران ( )1114در یـک
پژوهش آیندهنگـر نشـان دادنـد کـه اسـتر و جـو
مهــارتی ادراکشــده ،7ارتبــاط معنــاداری بــا بــروز
آســیبهــای جدیــد در بازیکنــان زن فوتبــال دارد.
ایوارسون و همکاران ( )1161نیز در مطالعهای مشـابه
6. Steffen, Pensgaard & Bahr
7. Perceived of a Mastery Climate
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که با حضور  631زن و مرد فوتبالیست صورت گرفت،
عنــوان نمودنــد کــه چهــار عامــل اســتر ورزشــی،
اضطرا صفتی ،عدم اطمینان و مهارتهای مقابلهای
ضعیف میتوانند  13درصد از آسـیبهـای ورزشـی را
پــیشبینــی نماینــد (جانســون و ایوارســون.)1166 ،6
علاوهبراین ،کلینرت )1117( 1گزار نموده است کـه
عوامل روانی و شخصیتی فرد میتواند با وقوع آسـیب
مرتبط باشد .این پژوهشگر دو عامل ناکارآمدی فرایند
روانی ـ فیزیولوکیکی (شامل :اختلال توجه ،انگیختگی
بسیار بالا یا پـایین و همـاهنگی ضـعیف عضـلانی) و
ناکارآمدی در تصمیمگیری یا مدیریت خطر اصـلی را
از فاکتورهــای اساســی در آســیبدیــدگی ورزشــکار
میداند .همچنین ،اسمیت و همکاران ( )1111گزار
کردهاند که ورزشکاران با سطح پایین رفتار منطقی از
مهارتهای مدیریت استر پایینتری برخوردار بوده
و نسبت به افـراد دارای سـطح بالـای رفتـار منطقـی،
بیشتر درمعرض آسیب قرار دارند (اسـمیت ،اسـمال و
پاچک.)6441 ،3
گوتبارگ 1و همکاران ( )1163نیز ارتباط مثبتی را بین
تعداد آسیبهای اسکلتی و عضلانی و پارامترهای
روانی مانند پریشانی ،اضطرا و اختلال در خوا در
نمودند
بازیکنان مرد حرفهای اروپایی گزار
3
(گوتنبرگ ،آووکی ،اکسترند ،ورهاگن و کرخوفس ،
 .)1163این پژوهشگران معتقد هستند بازیکنانی که
یک یا بیش از یک آسیب را در دوران زندگی حرفهای
خود تحمل نمودهاند ،دو تا چهار برابر بیشتر دارای
نشانهها و علائم اختلالات روانی میباشند (گوتنبرگ و

همکاران .)1163 ،دراینراستا ،یانگ 6و همکاران
( )1161اظهار داشتند که افسردگی رابطة مستقیمی
با احتمال بروز آسیب در بازیکنان فوتبال آمریکایی
دارد و بازیکنانی که دارای نشانههای افسردگی بودند،
بهمیزان  61درصد بیشتر درمعرض وقوع آسیب قرار
داشتند .شایانذکر است که این پژوهشگران اثر مثبت
و حمایتی را برای اضطرا گزار نمودند (یانگ و
همکاران.)1161 ،
پژوهشــگران دیگــری نیــز بیــان کــردهانــد کــه
هیجــانطلبــی ،اســتراتژیهــای مقابلــه بــا اســتر ،
اضطرا رقابتی ،اضطرا صفتی و میزان خطرپذیری
از عوامل روانی مؤثر بر خطر بروز آسیبهای ورزشـی
میباشند (ویلیامز و اندرسون6448 ،7؛ اسکوبل ،بانازک
و مــکدنیــل1117 ،8؛ اســتفن و همکــاران1114 ،؛
جانسون و ایوارسون.)1166 ،
با توجه به اینکه اغلب مطالعاتی که درزمینة شناسایی
ریسکفاکتورهای روانی در بروز آسیبها انجام گرفته
است به بررسی رابطه پرداختهاند و بـا بررسـی میـزان
رابطهها نیز نمیتوان بروز آسیبها را پیشبینی نمـود
و نیز اینکه اغلب مطالعات مذکور از نوع گذشـتهنگـر
بودهاند و آسیبهای بازیکنان بهوسیلة پرسشنامـهای
که در اختیار آنها قرار گرفته بود ،ثبت میشده اسـت
که این مسأله بر احتمال فراموشی آسـیبهـا و بـروز
خطا در نتایج میافزاید ،پژوهش حاضر درقالـب یـک
پژوهش آیندهنگر 4در پی پاسخ به این سؤال است که
آیا رابطهای بین سطح مهارتها و وقوع آسـیبهـای
ورزشی بازیکنان فوتبال نوجوان نخبه وجود دارد؟

1. Johnson & Ivarsson
2. Kleinert
3. Smith, Smoll & Ptacek
4 Gouttebarge
& 5. Gouttebarge, Aoki, Ekstrand, Verhagen
Kerkhoffs

5. Yang
7. Williams & Andersen
8. Schwebel, Banaszek & McDaniel
9. Prospective study
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روششناسی پژوهش
پــژوهش حاضــر یــک مطالعــة هــمبســتگی بــوده و
بـــهلحاظ رو جمـــ آوری اطلاعـــات در گـــروه
مطالعــات آینـــدهنگـــر قـــرار دارد .از میـــان تمـــام
تیمهای شرکتکننـده در لیـگ برتـر نوجوانـان ،تـیم
"آســیاویــژن" اســتان تهــران جهــت شــرکت در
پــژوهش انتخــا گردیــد ( 318بــازیکن) .بــراســا
پژوهشـــی مشـــابه (ریـــدر و هیکـــز )6443 ،و بـــا
اســـتفاده از فرمـــول حجـــم نمونـــة کـــوکران68 ،
ورزشـــکار داوطلـــب بـــرای شـــرکت در پـــژوهش
گزینش شدند.
ثبت ساعات تمرینی
تمــام فعالیتهــای تمرینــی و مســابقهای بازیکنــان
در طــول یــک فصــل از تیــر مــاه لیایــت اســفندماه
بهمدت  31هفته در فـرم ویـژهای کـه بـا اسـتفاده از
فرمهــای ارائ ـهشــده در بیانی ـة جــام پــژوهشهــای
آســیبشناســی فوتبــال (فــولر و همکــاران)1116 ،
تهیــه شــده بــود ،بــهصــورت روزانــه توســط مربیــان
تیمهــا ثبــت گردیــد .اعضــای تــیم پــژوهش ایــن
فرمها را بهصورت هفتگی جم آوری کردند.
ثبت آسیبها
در ایــن پــژوهش آســیبهایی ثبــت شــدند کــه در
تمــرین یــا مســابقه ر مــیداد و طــی آن بــازیکن
آسیبدیده قـادر نبـود در جلسـة تمرینـی یـا مسـابقة
روز بعد تیم شرکت نمایـد (تعریـف آسـیب بـرمبنـای
غیبت از تمرین یـا مسـابقه بـود) (فـولر و همکـاران،
1116؛ ســولیگارد ،اســتفن و مایکلبوســت1118 ،6؛
نیلســـــتاد و اســـــتفن1118 ،1؛ اســـــتفن1118 ،؛
مایکلبوســـت ،اولســـن 3و اســـتفن1118 ،؛ اســـتفن،
باکـــا ،مایکلبوســـت و بـــاهر .)1118 ،1درادامـــه ،از
1. Soligard, Steffen & Myklebust
2. Nilstad
3. Olsen
4. Bakka & Bahr

مربیان تیمهـا درخواسـت شـد آسـیبهای بازیکنـان
را در فرم ثبـت آسـیب مکتـو نماینـد (سـولیگارد و
همکـــاران1118 ،؛ ســـولیگارد و همکـــاران.)1161 ،
ایــن فرمهــا بــههمــراه فــرم ثبــت ســاعات تمرینــی
بــهصــورت هفتگــی جمــ آوری گردیــد .لازمبــهذکر
است که فـرم ثبـت آسـیب نیـز بـراسـا فرمهـای
ارائـــهشـــده در بیانیـــة جـــام پـــژوهشهـــای
آســیبشناســی فوتبــال (فــولر و همکــاران)1116 ،
تهیه گشت.
علـــاوهبراین ،در ابتـــدای فصـــل بـــا اســـتفاده از
پرســشنامــة اومســتـــ( 33ابــزار انــدازهگیــری
مهــارتهــای روانــی اتاوا ــ ،)3مهــارتهــای روانــی
ورزشکاران ارزیابی گردیـد .ایـن پرسـشنامـه از سـه
مهــــارتهــــای روانــــی پایــــه6
زیــــرمقیــــا
(اعتمادبهنفس ،تعهـد و هـدفگزینـی) ،مهـارتهـای
روانتنــی( 7واکــنش بــه اســتر  ،آرمیــدگی ،کنتــرل
و فعــالســازی) و مهــارتهــای شــناختی8
تــر
(تمرکـــز ،بازیافـــت تمرکــــز ،تمـــرین ذهنــــی،
تصویرسـازی و طـرم مسـابقه) تشـکیل شـده اسـت.
نمــرهدهــی بــه پاســخهــای دادهشــده بــه ایــن
پرســشنامــه براســا مقیــا هفــتارزشــی (از
کاملاً موافق (هفـت امتیـاز) تـا کاملـاً مخـالف (صـفر
امتیــــاز) صــــورت میگیــــرد .حــــداکثر نمــــرة
قابلاکتسا در زیرمقیـا هـای مهـارتهـای پایـه،
مهــارتهــای روانتنــی و مهــارتهــای شــناختی
بــــهترتیــــب  661 ،81و  611امتیــــاز میباشــــد.
دراینراســتا ،صــنعتی منفــرد ( )6383بــه بررســی
روایــی و پایــایی پرســشنام ـة اومســتــ 3بــر روی
 333نفــر از ورزشــکاران تــیمهــای ملــی ایــران
پرداخت .ثبـات درونـی ایـن پرسـشنامـه بـراسـا

5. Ottawa Mental Skills Assessment Tool
6. Fundamental
7. Psycho-Somatic
8. Cognitive
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آزمــون آلفــای کرونبــا بــین ( )1/37تــا ( )1/76و
پایــایی آن بــا اســتفاده از آزمــون مجــدد معــادل
( )1/61تــا ( )1/41گــزار شــده اســت .شــایانذکر
اســت کــه ایــن مقــادیر در پرســشنامــة اصــلی
نشــاندهنــدة ثبــات درونــی )1/68( 6تــا ( )1/88و
پایــایی ( )1/78تــا ( )1/46میباشــد .در ایــن ارتبــاط،
زیــدآبادی و همکــاران ( )6341در پــژوهش خــود
نشان دادنـد کـه تحلیـل عـاملی تأییـدی مرتبـة اول
و دوم ،ضـــرایب آلفـــای کرونبـــا و هـــمبســـتگی
درونطبقهای نسـخة فارسـی پرسـشنامـة سـنجش
مهــارتهــای ذهنــی اوتاوا ــ 3از ســاختار  61عــاملی
 18سؤالی پرسشنامة اصلی حمایت میکند.
علاوهبراین ،در پژوهش حاضـر طبیعـیبـودن دادههـا
توسط آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

بررسـی گردیـد .پـس از تعیـین طبیعـیبـودن توزیـ
دادهها از آمار پارامتریـک و توصـیفی جهـت تحلیـل
برخی از اطلاعـات جم آوریشـده بهـره گرفتـه شـد.
همچنــین ،بــرای بررســی رابطــة پــیشبــین بــین
عوامل روانی با آسـیبهای انـدام تحتـانی از آزمـون
رگرســیون لجســتیک اســتفاده گردیــد .نرمافــزار
ا .پــی.ا .ا نســخة  11نیــز مــورد اســتفادة
پژوهشــگران قــرار گرفــت و ســطح معنــاداری در
کلی ـة تحلیــلهــای آمــاری معــادل ( )1/13در نظــر
گرفته شد.

یافتهها
جدول شمارة یک نشاندهندة اطلاعات دموگرافیک
بازیکنان شرکتکننده در پژوهش میباشد.

جدول 6ـ ویژگیهای فردی آزمودنیها
متییر

انحراف استاندارد  ±میانگین
63/61±1/66

سن (سال)
قد (سانتیمتر)

671/83±61/14

وزن (کیلوگرم)

66/16±7/13

شاخص تودة بدنی

11/14±6/71

درصد چربی

61/73±1/68

1. Internal Consistency
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زیرمحورها ارتباط معناداری مشاهده نمیشود
(جدول شمارة دو) .بررسی ارتباط هر محور نیز
حاکی از آن بود که تنها هدفگزینی ،استر و
کنترل تر رابطة معناداری با بروز آسیبهای
بازیکنان دارد.

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که
نمرة مجموع آزمون اومستـ،OR=1/663( 3
 )P=1/117و نمرة مهارتهای روانتنی
( )P=1/111 ،OR=6/117ارتباط معناداری با
وقوع آسیبهای بازیکنان داشته است؛ اما در سایر

جدول 0ـ نتایج آزمون تحلیل لجستیک رگرسیون برای بررسی رابطة بین مهارتهای روانی و بروز آسیبها
آزمون

زیرمقیاس

مقدار

سطح

درجه آزادی

)Exp(B

3/43

6

1/66

*1/11

1/31

6

6/16

1/61

اعتماد به نفس

1/141

6

1/84

1/34

تعهد

3/17

6

6/11

1/16

هدف گزینی

1/43

6

1/33

*1/11

8/61

6

6/16

*1/111

1/3

6

6/17

*1/13

مؤلفهها

Wald

نمره مجموع
آزمون اومست3
مهارتهای
روانی پایه

مهارتهای
روانتنی

معناداری

واکنش به
استر
آرمیدگی

1/68

6

6/16

1/63

کنترل تر

1/34

6

6/33

*1/13

فعالسازی

1/67

6

6/18

1/67

1/18

6

6/36

1/61

تمرکز

1/13

6

1/71

1/66

بازیافت تمرکز

1/41

6

6/63

1/33

تمرین ذهنی

1/13

6

1/84

1/36

تصویر سازی

1/63

6

1/41

1/76

طرم مسابقه

1/11

6

6/11

1/87

مهارتهای
شناختی

* رابطة معنادار مهارتهای روانی با بروز آسیب ()P≤ 1/13

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که نمرة مجمـوع آزمـون اومسـتــ3
ارتباط معناداری با وقوع آسیبهـای بازیکنـان داشـته
است .دراینراستا ،شهبازی و همکاران ( )6341در

پژوهشــی گذشــتهنگــر بــه بررســی ایــن رابطــه در
ورزشکاران حاضر در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
پرداختند و رابطة معناداری را بین مهارتهای شناختی
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و بروز آسیبهای ورزشی گـزار نمودنـد .بیگلـر و
همکاران ( )6343نیز در یک مطالعة گذشتهنگر بیـان
کردند که رابطة معناداری بین مهارتهای روانی پایه،
مهارتهای روانتنی و مهارتهای شناختی بـا تعـداد
آسیبهـای بازیکنـان فوتبـال وجـود دارد .همچنـین،
ایوارســون و همکــاران ( )1161در پژوهشــی کــه بــا
حضور  631زن و مرد فوتبالیست انجام شـد ،عوامـل
روانی را بهعنوان عوامل پیشبین آسیبهای ورزشـی
معرفی نمودند .کلینـرت ( )1117نیـز بیـان کـرد کـه
عوامل روانی و شخصیتی فرد میتواند با وقوع آسـیب
مرتبط باشد.
علاوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود کـه هـدفگزینـی،
اسـتر و کنتــرل تــر ارتبــاط معنـاداری بــا بــروز
آسیبهای بازیکنان دارد .در این ارتبـاط ،مـدلهـای
مختلفی وجود دارند که به شـرم رابطـة بـین عوامـل
روانی و بروز آسیبهای ورزشـی پرداختهانـد" .مـدل
آسیب ناشی از استر " ویلیامز و اندرسون ( )6448و
"مدل مقابله با اسـتر " راجـرز و لنـدرز ( )1113دو
نمونه از معروفترین مدلهای موجود میباشد .طبـق
مدل ویلیامز و اندرسون ،عوامل روانی مـؤثر بـر بـروز
آسیبهای ورزشی به سه گروه شخصـیت ،تاریخچـة
عوامل اسـتر زا و منـاب مقابلـه تقسـیم مـیشـوند.
هماننــد پــژوهش حاضــر ،مقالــات مــروری ویلیــامز و
اندرسون ( )6488نشان داد که ارتباط معنـاداری بـین
استر زندگی و آسیبهای ورزشی وجود دارد .اخیراً،
یانگ ( ،)1161ایوارسون ( )1161و استفن و همکاران
( )1118در مطالعات خود تأکید بیشتری بر وجود ایـن
ارتباط داشتهاند .پنکزک ( )1111نیز در پژوهشی کـه
در آن به بررسی  111مرد و زن ورزشکار پرداخته بود،
دریافت که اضطرا تأثیر معناداری بر افـزایش بـروز
آســیبهــای ورزشــی دارد .همچنــین ،زافــرا ()1114
اضطرا و شخصـیت را از مهـمتـرین عوامـل بـروز
آسیبها دانست .کونتـو ( )1111نیـز خطرجـویی و
شخصیت را بهعنوان عوامل تأثیرگذار در ایـن رابطـه

شناسایی کرد .درمقابل ،پژوهشگرانی مانند ایوارسـون
( ،)1161مدیســـون و همکـــاران ( )1113و یانـــگ
( )1161از راهبردهــای مقابلــهای بــهعنــوان عوامــل
پیشگیریکننده از بروز آسیبهای آینده نام بـردهانـد؛
اما برخورداری از مهارتهای روانی مانند راهبردهـای
مقابلـــهای و تـــأثیر آنهـــا در کـــاهش احتمـــال
آسیبدیدگیها موضوعی است که اغلب نادیده گرفته
شده است.
یکی از نقاط قوت پژوهش حاضر ثبـت آسـیبهـا بـه
رو آیندهنگر بود .در اغلـب پـژوهشهـای پیشـین،
رویکرد گذشتهنگر به بررسی ارتباط بین عوامل روانی
و آسیبهای ورزشی پرداخته و در آنهـا آسـیبهـای
بازیکنان توسط پرسشنامهای که در اختیار آنها قرار
گرفته بـود ،ثبـت مـیشـد کـه ایـن مسـأله احتمـال
فراموشی آسـیبهـا و بـروز خطـا در نتـایج را بیشـتر
میکرد؛ اما استفاده از رو آیندهنگر در این پـژوهش
نتایج را محتملتر مینماید.
یافتــههای پــژوهش حاضــر نشــان داد کــه ارزیــابی
مهارتهای روانی میتواند وقوع آسیبهای ورزشی را
پیشبینی نماید؛ ازاینرو ،بهنظـر مـیرسـد شناسـایی
ورزشکاران درمعرض خطر آسیبدیـدگی بـا شـناخت
مؤلفههای روانی آنهـا میتوانـد امکـانپـذیر باشـد.
مربیان و پژوهشگران نیز میتوانند با اسـتفاده از ایـن
مس ـأله ،برنامــههــای پیشــگیرانه از آســیب را بــرای
بازیکنــان درمعــرض خطــر طراحــی و اجــرا نماینــد؛
برایمثال ،اخیراً جانسون و همکاران ( )1113پژوهشی
را دراینزمینه و در ارتباط با بازیکنان نخبـة سـوئیس
انجــام دادهانــد .ایــن پژوهشــگران ابتــدا بــهوســیلة
پرسشنامهای که برای شناسایی ریسـکفاکتورهـای
روانی طراحی شده بود ،بازیکنان درمعـرض آسـیب را
شناسایی نموده و سـپس ،برنامـههـای پیشـگیرانه از
آســیب ماننــد تکنیــکهــای رهاســازی و تمرینــات
تصویرسازی را طی شش جلسه بـرای ایـن بازیکنـان
طراحی و اجرا کردند .نتایج نشان داد که میـزان بـروز
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بودهاند و آسیبهای بازیکنان بهوسیلة پرسـشنامهای
 ثبت میشده اسـت،که در اختیار آنها قرار گرفته بود
که این مسأله بر احتمال فراموشـی آسـیبها و بـروز
 پژوهش حاضر به عنوان یـک،خطا در نتایج میافزود
پژوهش آیندهنگر نشان داد کـه ارزیـابی مهارتهـای
روانی میتواند وقوع آسیبهای ورزشـی را پیشبینـی
 بهنظر میرسـد شناسـایی ورزشـکاران،نماید؛ ازاینرو
درمعرض خطر آسیبدیـدگی بـا شـناخت مؤلفـههای
.روانی آنها میتواند امکانپذیر باشد
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آسیب در بازیکنان بهطور معناداری کاهش پیدا کـرده
 نتـایج پـژوهش حاضـر مـیتوانـد در،است؛ بنـابراین
شناسایی ریسکفاکتورهای روانی در بـروز آسـیبهـا
.جهت ارائة راهکارهای پیشگیرانه از آسیب مؤثر باشد
با توجه به اینکه اغلب مطالعاتی که درزمینة شناسایی
ریسکفاکتورهای روانی در بروز آسیبها انجام گرفته
است به بررسی رابطه پرداختهاند و بـا بررسـی میـزان
رابطهها نیز نمیتوان بروز آسیبها را پیشبینی نمـود
و نیز اینکه اغلب مطالعات مذکور از نوع گذشتهنگر
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Abstract
Soccer, as well as many other sports, requires high levels of psychological skills.
However, there are limited studies about the relationship of mental skills and sports
injuries. Thus, the aim of this study was to analyze the relationship between the level of
mental skills of elite young soccer players and the incidence sports injuries. Sixty-six
players from four teams that playing at Tehran Asia vision adolescence primer league
(14-16 years old) participated in this study. Before entering the season, the participants
completed the Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3), which measures 12
mental skill subscales. Players were monitored for musculoskeletal injuries through the
season (7-month period). The overall injury rate was 8.7 injuries/1000 player-hours
(95% CI=7.01-10.10). Logistic regression modeling indicated that overall OMSAT-3
score (OR=0.663; 95% CI=0.42-1.83) (P=0.047) and somatic subscale score (OR=1.207;
95% CI=1.03-3.70) (P=0.004) were all associated with injuries but no association was
found in other subscales. The results indicated that; mental skills were the significant
predictor of the number of injuries. Evidence from this study suggests that injury
prevention efforts need to include strategies targeting the psychological risk factors.
Keywords: Sports Injuries; Mental Skills; OMSAT-3, Soccer
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