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 چکیده
های ورزشی کنان جوان فوتبال و بروز آسیبهای روانی بازیبررسی رابطة بین سطح مهارت حاضر پژوهش از هدف
از شروع فصل  پیش .نمودندشرکت  پژوهشدر این تیم فوتبال  از چهارسال  14ـ16بازیکن  66 منظور،بدین .بود

، تکمیل کندگیری میاندازههای روانی را محور مهارت 12که را  3ـاومست ةناممسابقات، این بازیکنان پرسش
 .گردیدثبت توسط تیم پزشکی  نگرصورت آیندهبهفصل  های این بازیکنان در طول یکیبآس ،سپسنمودند. 
بود. نتایج آزمون  ساعت فعالیت 1000آسیب در هر  7/8 ها برابر بایبآسمیزان شیوع ذکر است که بهالزم

 گزینیو هدف تنیهای روانمهارت ةنمر و 3ـاومستمجموع آزمون  ةکه نمردهد مینشان  لجستیک رگرسیون
 شود.نمیها ارتباط معناداری مشاهده اما در سایر زیرمحور ؛ردهای بازیکنان داداری با وقوع آسیبارتباط معنا
 ؛کنندبینی های ورزشی را پیشتوانند وقوع آسیبهای روانی میکه مهارت حاکی از آن است هایافتههمچنین، 
 .شودفاکتورها توجه به این ریسک های ورزشیپیشگیری از آسیب هایشود در تدوین برنامهتوصیه می رو،ازاین

 

 ، فوتبال3ـاومست ةنامهای روانی، پرسشهای ورزشی، مهارتآسیب :هاواژهکلید
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 مقدمه 
هـای ورزشـی در ترین رشـتهفوتبال یکی از محبـو 

شـده از سـوی ایران و جهان است و طبق آمار منتشر
اسر جهان فوتبـال بـازی میلیون نفر در سر 171فیفا، 
چهار درصـد از جمعیـت  کنند که این تعداد معادلمی
 حـدود گـزار  ایـناسـا  . بـرباشـدمیزمـین ة کر

کننـد کـه از نفر در ایران فوتبال بـازی می 6816111
اند طور رسـمی ثبـت شـدههزار نفر به 114 ،این تعداد

 .  (1166فیفا، )
سلامتی و  برایفوتبال فواید و مزایای بسیاری 

توان می هاآن از جملة که همراه داردستی افراد بهتندر
خون به افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، کاهش فشار

و دیاستولی، کاهش بافت چربی بدن، سیستولی 
عضلانی، افزایش تراکم استخوانی اندام  ةافزایش تود
 کرداشاره  6بد کاهش میزان کلسترول تحتانی و

 ،وجوداین. با(1161 و 1114، و همکاران 1)کروستروپ
ورزشی مانند هر ورز  دیگری با خطر بروز  ةاین رشت
 .باشدمیدیدگی همراه آسیب

ــه  پژوهشــگران ــال را نســبت ب ــروز آســیب در فوتب ب
 انــدهــای میــدانی دیگــر بیشــتر گــزار  کردهورز 

میـزان بـروز (. 1111، 3و آل )جانگ، چئونگ، ادواردز
 33تـا  61حدودآسیب در میان بازیکنان مرد فوتبال در

ساعت مسابقه تخمـین زده شـده  6111آسیب در هر 
 ؛(1117، 1و کیرکنـدال )وراک، جانـگ، گـریمن است
هر  فوتبال تقریباً در ةهر بازیکن مرد نخب معناکهبدین

عملکـرد مواجـه  کننـدةسال بـا یـک آسـیب محـدود
و  شود )هـاوکینز، هـالس، ویلکینسـون، هودسـونمی

افزایش ایمنـی و  منظورهب ،روازاین ؛(1116، 3گیبسون
رفتن منـاب  هدرتی بازیکنان فوتبال، جلوگیری از سلام

                                                           
1. Low-Density Lipoprotein (LDL) 

2. Krustrup  
3. Junge, Cheung & Edwards 

4. Dvorak, Junge, Grimm & Kirkendall 

5. Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson & Gibson 

هنگام بازیکنـان، ضـرر و زیـان مالی، بازنشستگی زود
جلـوگیری از تبعـات روانـی ناشـی از ها و مدیران تیم

ــروز آســیب ــدابیر پیشــگیرانه از ب ها آســیب، اتخــاذ ت
 رسد.نظر میضروری به
یکـی از  ی جسـمانیهـابروز آسـیبعوامل شناسایی 
 ،حقیقـتباشد. درصلی پیشگیری از آسیب میمراحل ا

هـای ورزشـی سـیبفاکتورهای بروز آشناخت ریسک
های پیشگیرانه از ای بر طراحی و اجرای برنامهمقدمه

ایـن  .(1113، ، کونـولی و بینـونآسیب است )مورفی
عوامل بیرونی )مانند نـوع  ةفاکتورها به دو دستریسک

هوایی( و درونـی )ماننـد عوامـل وورز  و شرایط آ 
ــاکنون فیزیولــوکیکی و روانــی( تقســیم مــی شــوند. ت

نقـش عوامـل جسـمانی و  زمینـةیاری درمطالعات بس
های فاکتور در بروز آسیبعنوان ریسکبیومکانیکی به

به بررسـی اما  ؛ه قرار گرفته استبازیکنان مورد مطالع
هــای هــای روانــی بازیکنــان و آســیبویژگــی رابطــة

)اسـتفن،  اسـتپرداختـه شـده بازیکنان فوتبال کمتر 
 .(1114، 6و باهر پنسگارد

های ورزشـی بر بروز آسیب مؤثر روانیشناخت عوامل 

هـای پیشـگیری از آسـیب تواند به طراحی برنامـهمی

اند که عوامل نشان داده هاپژوهشکمک شایانی کند. 

تواننـد حتـی بـیش از عوامـل روانی و شخصیتی مـی

دیـدگی در ورز  را جسمانی و محیطی خطـر آسـیب

آمیـز در ورز  عملکـرد موفقیـت زیرا، ؛افزایش دهند

 باشـد؛نمیسلامتی و آمادگی جسـمانی مـرتبط  اتنها ب

ــتگی دارد ــز بس ــرد نی ــی ف ــادگی ذهن ــه آم ــه ب ؛ بلک

در یـک ( 1114اسـتیفن و همکـاران ) ،مثـالعنوانهب

 اسـتر  و جـو کـه نشـان دادنـدنگـر آینده پژوهش

ــارتی ادراک ــدهمه ــروز ، 7ش ــا ب ــاداری ب ــاط معن ارتب

ــیب ــال داردآس ــان زن فوتب ــد در بازیکن ــای جدی  .ه

 مشـابه ای( نیز در مطالعه1161ایوارسون و همکاران )

                                                           
6. Steffen, Pensgaard & Bahr 

7. Perceived of a Mastery Climate 
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 ،صورت گرفتزن و مرد فوتبالیست  631 که با حضور

کــه چهــار عامــل اســتر  ورزشــی،  عنــوان نمودنــد

ای های مقابلهاضطرا  صفتی، عدم اطمینان و مهارت

هـای ورزشـی را درصد از آسـیب 13توانند ضعیف می

 (.1166، 6ارســون)جانســون و ایو نماینــدبینــی پــیش

 گزار  نموده است کـه( 1117) 1کلینرتبراین، علاوه

تواند با وقوع آسـیب عوامل روانی و شخصیتی فرد می

ناکارآمدی فرایند  دو عامل پژوهشگرمرتبط باشد. این 

اختلال توجه، انگیختگی  :)شامل فیزیولوکیکیـ  یروان

ین و همـاهنگی ضـعیف عضـلانی( و یبسیار بالا یا پـا

گیری یا مدیریت خطر اصـلی را ارآمدی در تصمیمناک

ــیب از ــای اساســی در آس ــکار فاکتوره ــدگی ورزش دی

( گزار  1111) و همکاران اسمیت ،همچنین .ددانمی

ین رفتار منطقی از یند که ورزشکاران با سطح پااهکرد

تری برخوردار بوده نییهای مدیریت استر  پامهارت

 ،ای رفتـار منطقـیو نسبت به افـراد دارای سـطح بالـ

)اسـمیت، اسـمال و  دارندمعرض آسیب قرار بیشتر در

 (.6441، 3پاچک

بین  را ارتباط مثبتینیز ( 1163و همکاران ) 1گوتبارگ

های اسکلتی و عضلانی و پارامترهای تعداد آسیب

روانی مانند پریشانی، اضطرا  و اختلال در خوا  در 

 دندنموای اروپایی گزار  بازیکنان مرد حرفه

 ،3و کرخوفس اکسترند، ورهاگن )گوتنبرگ، آووکی،

 ی کهبازیکنان معتقد هستند ن پژوهشگرانای(. 1163

ای حرفهدر دوران زندگی  را از یک آسیب یک یا بیش

دو تا چهار برابر بیشتر دارای  ،اندنمودهتحمل  خود

)گوتنبرگ و  باشندمیم اختلالات روانی ئها و علانشانه

                                                           
1. Johnson & Ivarsson 
2. Kleinert  

3. Smith, Smoll & Ptacek  
4 Gouttebarge 

5. Gouttebarge, Aoki, Ekstrand, Verhagen & 

Kerkhoffs  

و همکاران  6یانگراستا، دراین (.3116همکاران، 

مستقیمی ة افسردگی رابط که اظهار داشتند( 1161)

با احتمال بروز آسیب در بازیکنان فوتبال آمریکایی 

 ،افسردگی بودند هاینشانهرای بازیکنانی که دا و دارد

قرار  وقوع آسیب معرضدربیشتر  درصد 61میزان به

اثر مثبت  شگرانپژوهاین  ذکر است کهشایان .داشتند

)یانگ و  دنمودنطرا  گزار  ضبرای ارا و حمایتی 

 (.1161همکاران، 

ــگران ــر پژوهش ــرده یدیگ ــان ک ــز بی ــدنی ــه ان  ک

هــای مقابلــه بــا اســتر ، اســتراتژی طلبــی،هیجــان

و میزان خطرپذیری اضطرا  رقابتی، اضطرا  صفتی 

های ورزشـی خطر بروز آسیبثر بر ؤاز عوامل روانی م

 اسکوبل، بانازک؛ 6448، 7ویلیامز و اندرسون) باشندمی

ــک ــلو م ــتفن و 1117، 8دنی ــاران، ؛ اس  ؛1114همک

  (.1166جانسون و ایوارسون، 

شناسایی  زمینةاغلب مطالعاتی که درکه با توجه به این

 گرفتهها انجام فاکتورهای روانی در بروز آسیبریسک

یـزان اند و بـا بررسـی ماست به بررسی رابطه پرداخته

 نمـودبینی را پیش هاآسیب توان بروزها نیز نمیرابطه

نگـر مطالعات مذکور از نوع گذشـته اغلب کهنیز اینو 

ای نامـهپرسش وسیلةبههای بازیکنان اند و آسیببوده

شده اسـت ثبت می ،ها قرار گرفته بودکه در اختیار آن

هـا و بـروز احتمال فراموشی آسـیببر  مسألهکه این 

قالـب یـک درحاضر  پژوهش ،افزایدمیدر نتایج  خطا

که  استال ؤسدر پی پاسخ به این  4نگرآینده پژوهش

هـای و وقوع آسـیب هاای بین سطح مهارتآیا رابطه

 ورزشی بازیکنان فوتبال نوجوان نخبه وجود دارد؟

 

                                                           
5. Yang  
7. Williams & Andersen 
8. Schwebel, Banaszek & McDaniel 

9. Prospective study 
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 پژوهش شناسیروش
ــوده بســتگی هــم حاضــر یــک مطالعــة پــژوهش و ب

ـــه ـــ  لحاظب ـــات آوررو  جم ـــروهی اطلاع  در گ
تمـــام میـــان . از قـــرار داردنگـــر آینـــده اتمطالعــ

تـیم  ،برتـر نوجوانـان کننـده در لیـگهای شرکتتیم
ــیا" ــژنآس ــتان "وی ــران  اس ــرکت در ته ــت ش جه

اســا  بــازیکن(. بــر 318) پــژوهش انتخــا  گردیــد
ـــدر و هیکـــز، پژوهشـــی مشـــابه  ـــا  (6443)ری و ب
 68، کـــوکرانحجـــم نمونـــة  اســـتفاده از فرمـــول
ـــژوهشبـــرای ورزشـــکار داوطلـــب   شـــرکت در پ

  .شدند گزینش
 

 ثبت ساعات تمرینی

ــام فعالیت ــابقهتم ــی و مس ــای تمرین ــان ه ای بازیکن
ــاه لیایــت اســفندماه از تیــریــک فصــل  در طــول  م

ای کـه بـا اسـتفاده از در فـرم ویـژه هفته 31مدت به
 هــایپــژوهشجــام   ةشــده در بیانیــههــای ارائــفرم

ــیب ــی آس ــوشناس ــال )ف ــارانفوتب ( 1116 ،لر و همک
 صــورت روزانــه توســط مربیــان، بــهبــودتهیــه شــده 

ــت تیم ــا ثب ــده ــن گردی ــژوهش ای ــیم پ ــای ت . اعض
 .کردندآوری جم صورت هفتگی ها را بهفرم

 هاثبت آسیب
ــن  ــژوهشدر ای ــیب پ ــدندآس ــت ش ــه در  هایی ثب ک

ــابقه ر   ــا مس ــرین ی ــیتم ــی آن و  دادم ــاط زیکن ب
 ةتمرینـی یـا مسـابق بـود در جلسـةدیده قـادر نآسیب

مبنـای )تعریـف آسـیب بـر نمایـدروز بعد تیم شرکت 
فـولر و همکـاران، ) (بـود غیبت از تمرین یـا مسـابقه

 ؛1118، 6مایکلبوســتاســتفن و ؛ ســولیگارد، 1116
؛ 1118ن، ؛ اســـــتف1118، 1ننیلســـــتاد و اســـــتف
، ؛ اســـتفن1118، اســـتفنو  3مایکلبوســـت، اولســـن
ـــاهرباکـــا، مایکلبوســـت و  ـــه، (. 1118 ،1ب ز ادرادام

                                                           
1. Soligard, Steffen & Myklebust  
2. Nilstad 

3. Olsen 

4. Bakka & Bahr 

های بازیکنـان آسـیب هـا درخواسـت شـدمربیان تیم
)سـولیگارد و  نماینـد مکتـو را در فرم ثبـت آسـیب 

. (1161؛ ســـولیگارد و همکـــاران، 1118همکـــاران، 
همــراه فــرم ثبــت ســاعات تمرینــی هــا بــهایــن فرم

ــه ــ ب ــدآوری صــورت هفتگــی جم ــهلازم .گردی ذکر ب
هـای اسـا  فرمب نیـز بـربـت آسـیفـرم ث است که
ـــه ـــةارائ ـــده در بیانی ـــام   ش ـــژوهشج ـــایپ  ه
ــیب ــالآس ــی فوتب ــاران شناس ــولر و همک ( 1116 ،)ف
 .شتگتهیه 

ـــاوه ـــتفاده از ، براینعل ـــا اس ـــل ب ـــدای فص در ابت
ــش گیــری )ابــزار انــدازه 33ـــنامــة اومســتپرس
ــمهــارت ــی اتاوا هــای روانــی (، مهــارت3ـهــای روان

نامـه از سـه یـن پرسـش. اردیـدگورزشکاران ارزیابی 
 6هــــای روانــــی پایــــهمقیــــا  مهــــارتزیــــر

هـای گزینـی(، مهـارتنفس، تعهـد و هـدفبه)اعتماد
)واکــنش بــه اســتر ، آرمیــدگی، کنتــرل  7تنــیروان

ــال ــر  و فع ــارتت ــازی( و مه ــناختیس ــای ش  8ه

)تمرکـــز، بازیافـــت تمرکــــز، تمـــرین ذهنــــی، 
. تشـکیل شـده اسـتسـازی و طـرم مسـابقه( تصویر
ــره ــخدنم ــه پاس ــی ب ــای دادهه ــن ه ــه ای ــده ب ش

ــش ــه پرس ــا نام ــا   براس ــتمقی ــیهف از ) ارزش
 صـفرامتیـاز( تـا کاملـاً مخـالف ) هفـتموافق ) کاملاً

ــــاز(  ــــردصــــورت میامتی ــــرة گی ــــداکثر نم . ح
هـای پایـه، هـای مهـارتمقیـا در زیر اکتسا قابل

ــارت ــای روانمه ــارته ــی و مه ــناختی تن ــای ش ه
. باشــــدمیامتیــــاز  611و  661، 81ترتیــــب بــــه
ــتا، دراین ــرد )راس ــنعتی منف ــی  (6383ص ــه بررس ب

بــر روی  3ـــاومســت ةنامــروایــی و پایــایی پرســش
ــر از ورزشــکاران تــیم 333 ــی ایــران نف هــای مل

اسـا  نامـه بـر. ثبـات درونـی ایـن پرسـشپرداخت

                                                           
5. Ottawa Mental Skills Assessment Tool 
6. Fundamental 

7. Psycho-Somatic  

8. Cognitive  
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ــین ــا  ب ــای کرونب ــون آلف ــا( 37/1) آزم و ( 76/1) ت
ــدد ــون مج ــتفاده از آزم ــا اس ــایی آن ب ــادل  پای مع

ــا ( 61/1) ذکر شــایان. ه اســتگــزار  شــد( 41/1)ت
ــه  ــت ک ــشاس ــادیر در پرس ــن مق ــةای ــلی  نام اص

ــان ــدنش ــی ةدهن ــات درون ــا( 68/1) 6ثب و ( 88/1) ت
در ایــن ارتبــاط، باشــد. ( می46/1) تــا( 78/1) پایــایی

 در پــژوهش خــود( 6341)زیــدآبادی و همکــاران 
 اول ةتحلیـل عـاملی تأییـدی مرتبـنشان دادنـد کـه 
بســـتگی لفـــای کرونبـــا  و هـــمآو دوم، ضـــرایب 

نامـة سـنجش ای نسـخة فارسـی پرسـشطبقهدرون
عــاملی  61از ســاختار  3ـهــای ذهنــی اوتاواــمهــارت

 کند.می نامة اصلی حمایتسؤالی پرسش 18
 هـادادهبـودن طبیعـیبراین، در پژوهش حاضـر علاوه
 ف واسمیرن ـ گروفلموآزمون کو توسط

                                                           
1. Internal Consistency 

توزیـ  بـودن طبیعـیاز تعیـین  پـسد. گردیـ بررسـی
تحلیـل  جهـت توصـیفی واز آمار پارامتریـک  هاداده

. بهـره گرفتـه شـدشـده یآورجم برخی از اطلاعـات 
ــین ــ ،همچن ــی رابط ــرای بررس ــیش ةب ــپ ــین  ینب ب

انـدام تحتـانی از آزمـون  هاییببا آسـعوامل روانی 
افــزار نرم .گردیــدرگرســیون لجســتیک اســتفاده 

نیــز مــورد اســتفادة  11 ةنســخ ا .پــی.ا .ا 
ــت ــرار گرف ــگران ق ــطح و  پژوهش ــس در داری امعن

ــ ــل ةکلی ــاریهــای تحلی ــادل آم در نظــر ( 13/1) مع
 گرفته شد.

 

 هایافته
اطلاعات دموگرافیک  دهندةشمارة یک نشانجدول 

باشد.می پژوهشکننده در بازیکنان شرکت

 ها آزمودنی یفرد هاییژگیو ـ6جدول 
 میانگین  ±انحراف استاندارد  متییر

 61/63±66/1 سن )سال(

 83/671±14/61 متر(قد )سانتی

 16/66±13/7 وزن )کیلوگرم(

 14/11±71/6 تودة بدنیشاخص 

 73/61±68/1 درصد چربی
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نشان داد که لجستیک رگرسیون  نتایج آزمون 
، =663/1OR) 3ـاومستآزمون  مجموع ةنمر
117/1=Pتنیهای روانمهارت ة( و نمر 

(117/6OR= ،111/1P=ارتباط معنا ) داری با
 ا در سایر ام ؛استهای بازیکنان داشته وقوع آسیب

 شودنمیداری مشاهده زیرمحورها ارتباط معنا
 نیز . بررسی ارتباط هر محور(شمارة دو )جدول

گزینی، استر  و هدف تنها حاکی از آن بود که
های ة معناداری با بروز آسیبکنترل تر  رابط

 د.بازیکنان دار
 
 

 هاهای روانی و بروز آسیببین مهارت ةرگرسیون برای بررسی رابط لجستیک تحلیل آزمون نتایج ـ0جدول 

 هامؤلفه زیرمقیاس آزمون
مقدار 

Wald 
 Exp(B) درجه آزادی

سطح 

 داریامعن

نمره مجموع 
 3ون اومستآزم

  43/3 6 66/1 *11/1 

 
های مهارت

 روانی پایه
 31/1 6 16/6 61/1 

 34/1 84/1 6 141/1 اعتماد به نفس  

 16/1 11/6 6 17/3 تعهد   

 11/1* 33/1 6 43/1 گزینی هدف  

 
 هایمهارت

 تنیروان 
 61/8 6 16/6 *111/1 

  
واکنش به 
 استر  

3/1 6 17/6 *13/1 

 63/1 16/6 6 68/1 آرمیدگی  

 13/1* 33/6 6 34/1 کنترل تر   

 67/1 18/6 6 67/1 سازیفعال  

 
های مهارت

 شناختی 
 18/1 6 36/6 61/1 

 66/1 71/1 6 13/1 تمرکز   

 33/1 63/6 6 41/1 بازیافت تمرکز  

 36/1 84/1 6 13/1 تمرین ذهنی  

 76/1 41/1 6 63/1 تصویر سازی  

 87/1 11/6 6 11/1 طرم مسابقه  
 

 (P≥ 13/1) بروز آسیببا  های روانیمهارت* رابطة معنادار 
 

 گیریبحث و نتیجه
 3ــاومسـتمجمـوع آزمـون  ةنشان داد که نمرنتایج 

هـای بازیکنـان داشـته داری با وقوع آسیبارتباط معنا
 ( در 6341شهبازی و همکاران )راستا، درایناست. 

 
ــته پژوهشــی ــه بررســی اگذش ــر ب ــه در نگ ــن رابط ی

ورزشکاران حاضر در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 
 های شناختیبین مهارت را داریامعن ةپرداختند و رابط
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 و بیگلـر .دنمودنـهای ورزشی گـزار  و بروز آسیب 
نگر بیـان گذشته ة( نیز در یک مطالع6343همکاران )

های روانی پایه، رتاداری بین مهامعن ةکردند که رابط
های شناختی بـا تعـداد تنی و مهارتهای روانرتمها

همچنـین،  هـای بازیکنـان فوتبـال وجـود دارد.آسیب
ــادر پژوهشــی کــه ( 1161ایوارســون و همکــاران )  ب

عوامـل  ،زن و مرد فوتبالیست انجام شـد 631حضور 
های ورزشـی بین آسیبعنوان عوامل پیشروانی را به

کـه  ان کـرد( نیـز بیـ1117د. کلینـرت )نمودنمعرفی 
تواند با وقوع آسـیب عوامل روانی و شخصیتی فرد می

 .مرتبط باشد
گزینـی، هـدفکـه  حاکی از آن بودنتایج  براین،علاوه

اداری بــا بــروز معنــ ارتبــاط اسـتر  و کنتــرل تــر 
هـای مـدلدر این ارتبـاط، های بازیکنان دارد. آسیب

رابطـة بـین عوامـل  به شـرم د کهمختلفی وجود دارن
مـدل " انـد.پرداختههای ورزشـی و بروز آسیبروانی 

( و 6448ویلیامز و اندرسون ) "آسیب ناشی از استر 
( دو 1113راجـرز و لنـدرز ) "مدل مقابله با اسـتر "

طبـق باشد. های موجود میترین مدلفونمونه از معر
 ؤثر بـر بـروزعوامل روانی مـ ،مدل ویلیامز و اندرسون

خصـیت، تاریخچـة ش گروههای ورزشی به سه آسیب
 شـوند.و منـاب  مقابلـه تقسـیم مـیزا اسـتر عوامل 
و  مقالــات مــروری ویلیــامزپــژوهش حاضــر، هماننــد 
داری بـین ارتباط معنـاکه  د( نشان دا6488) اندرسون

 ،های ورزشی وجود دارد. اخیراًاستر  زندگی و آسیب
( و استفن و همکاران 1161(، ایوارسون )1161نگ )یا
کید بیشتری بر وجود ایـن تألعات خود در مطا (1118)

 در پژوهشی کـهنیز ( 1111اند. پنکزک )ارتباط داشته
 ،پرداخته بودمرد و زن ورزشکار  111 در آن به بررسی

افـزایش بـروز بر داری ادریافت که اضطرا  تأثیر معن
( 1114زافــرا ) همچنــین، هــای ورزشــی دارد.آســیب

بـروز تـرین عوامـل اضطرا  و شخصـیت را از مهـم
خطرجـویی و نیـز ( 1111ها دانست. کونتـو  )آسیب

عنوان عوامل تأثیرگذار در ایـن رابطـه شخصیت را به

مانند ایوارسـون  پژوهشگرانیدرمقابل،  شناسایی کرد.
ـــاران )1161) ـــون و همک ـــگ یا( و 1113(، مدیس ن
ــه( از راهبردهــای مقابلــه1161) عنــوان عوامــل ای ب

 ؛انـدی آینده نام بـردههاکننده از بروز آسیبپیشگیری
های روانی مانند راهبردهـای از مهارتاما برخورداری 

ـــه ـــأثیر آنمقابل ـــال ای و ت ـــاهش احتم ـــا در ک ه
ها موضوعی است که اغلب نادیده گرفته دیدگیآسیب

 شده است.
هـا بـه ثبـت آسـیب پژوهش حاضریکی از نقاط قوت 

 هـای پیشـین،اغلـب پـژوهشنگر بود. در رو  آینده
ارتباط بین عوامل روانی بررسی نگر به رد گذشتهرویک

هـای آسـیبهـا در آنو  پرداختههای ورزشی و آسیب
ها قرار ای که در اختیار آننامهبازیکنان توسط پرسش

له احتمـال أکـه ایـن مسـ شـد، ثبـت مـیگرفته بـود
بیشـتر هـا و بـروز خطـا در نتـایج را فراموشی آسـیب

نگر در این پـژوهش ندهاما استفاده از رو  آی ؛کردمی
 نماید. تر میمحتملنتایج را 
ــه ــژوهش حاضــریافت ــابی  های پ نشــان داد کــه ارزی
های ورزشی را د وقوع آسیبتوانهای روانی میمهارت
شناسـایی  رسـدنظـر مـیرو، بهازاین ؛دبینی نمایپیش

بـا شـناخت دیـدگی معرض خطر آسیبورزشکاران در
. باشـدپـذیر امکـان وانـدتمیهـا آن های روانیمؤلفه

توانند با اسـتفاده از ایـن نیز می پژوهشگرانمربیان و 
ــه ،لهأمســ ــرای  را هــای پیشــگیرانه از آســیببرنام ب

ــان در ــدبازیکن  ؛معــرض خطــر طراحــی و اجــرا نماین
پژوهشی ( 1113)جانسون و همکاران  اخیراً ،مثالبرای
 سیسـوئ ةبازیکنان نخبـ در ارتباط بازمینه و دراینرا 

ــداهانجــام داد ــن ن ــ پژوهشــگران. ای ــدا ب ــیلهابت  ةوس
فاکتورهـای ای که برای شناسایی ریسـکنامهپرسش

معـرض آسـیب را روانی طراحی شده بود، بازیکنان در
هـای پیشـگیرانه از برنامـه ،سـپس ونموده شناسایی 

ــک ــد تکنی ــیب مانن ــای آس ــازیره ــات و  هاس تمرین
بـرای ایـن بازیکنـان شش جلسه  طی را تصویرسازی

میـزان بـروز که . نتایج نشان داد کردندطراحی و اجرا 
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ه پیدا کـردداری کاهش اطور معنآسیب در بازیکنان به
توانـد در مـیحاضـر  پـژوهش نتـایج ،بنـابرایناست؛ 

 هـابـروز آسـیبدر فاکتورهای روانی شناسایی ریسک
 مؤثر باشد.کارهای پیشگیرانه از آسیب راه جهت ارائة

زمینة شناسایی که اغلب مطالعاتی که درا توجه به اینب

ها انجام گرفته فاکتورهای روانی در بروز آسیبریسک

اند و بـا بررسـی میـزان است به بررسی رابطه پرداخته

بینی نمـود را پیش هاآسیب توان بروزها نیز نمیرابطه

 نگر که اغلب مطالعات مذکور از نوع گذشتهو نیز این

ای نامهوسیلة پرسـشهای بازیکنان بهاند و آسیببوده

شده اسـت ها قرار گرفته بود، ثبت میکه در اختیار آن

ها و بـروز که این مسأله بر احتمال فراموشـی آسـیب

یـک  به عنوان، پژوهش حاضر افزودخطا در نتایج می

هـای نشان داد کـه ارزیـابی مهارتنگر پژوهش آینده

بینـی های ورزشـی را پیشیبتواند وقوع آسروانی می

شناسـایی ورزشـکاران رسـد نظر میرو، بهنماید؛ ازاین

های بـا شـناخت مؤلفـهدیـدگی معرض خطر آسیبدر

 .باشدپذیر امکانتواند ها میآن روانی
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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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