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 »لیاص يمقاله«

  هاي ورزشیآن با آسیب و ارتباط ایران ينخبه يها ستیسطح اضطراب رقابتی بسکتبال 
  

  4، احمد رضا موحدي*3یمیرح ناصر ،2غالمعلی قاسمی ،1رضا والیتی
  

   دهیچک
اجراي ورزشی،  ينهافزونی در زمیطور روز هشناختی ب ثیر عوامل روانتأ: نهیزم

 ثر برايعنوان ابزاري مؤورزشی، بازتوانی ورزشی و بهیدگی د جلوگیري از آسیب
یید تحقیقات مختلف قرار گرفته ها مورد تأمدیریت استرس و اضطراب در رقابت

تعیین اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال  ،هدف این پژوهش .است
  ها اي ورزشی در آنهدیدگیو بررسی ارتباط آن با وقوع آسیب ایران ينخبه
  .باشدمی

  بازیکنان بسکتبال مرد نفر از  144آماري پژوهش شامل  يجامعه:  روش
 آنان نفر از 127که تعداد  است هبود کننده در لیگ برتر بسکتبال ایرانشرکت

 ينامههاي پژوهش از پرسش آوري داده براي جمع. رفتندمورد آزمون قرار گ
  و  (SCAT) اضطراب رقابتی ورزشی ينامهاطالعات شخصی، پرسش

ها  جهت تجزیه و تحلیل داده. شدهاي ورزشی استفاده  دیدگی آسیب ينامهپرسش
و ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ANOVAمستقل، آزمون  t از آزمون

  .  گردید
دیده از آسیب يدرصد از بازیکنان بسکتبال نخبه 1/83نتایج نشان داد : جینتا

درصد آنان از اضطراب  6/15که  حالی ابتی پایینی برخوردارند، دراضطراب رق
نتایج در . درصد داراي اضطراب رقابتی باالیی بودند 3/1رقابتی متوسط و تنها 

ندیده نشان آسیب يخصوص اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه
 14که ابتی پایینی برخوردارند، در حالیدرصد آنان از اضطراب رق 82 که تنهاداد 

درصد داراي اضطراب رقابتی باالیی  4 فقططراب رقابتی متوسط و درصد از اض
  .بودند

تفاوت معناداري بین میانگین نمرات اضطراب رقابتی ورزشی  ،نتایج: يریگجهینت
رسد  نظر میلذا به. ادندیده نشان ند دیده و آسیب آسیب يبسکتبال نخبهبازیکنان 
زشی در بازیکنان بسکتبال هاي ور ي با آسیبا رقابتی ورزشی رابطه اضطراب

  .ایران ندارد ينخبه
  

هاي  آسیب، بازیکنان بسکتبال نخبه، اضطراب رقابتی ورزشی: يکلید ياگواژ
  ورزشی

  

 9/2/1391: رشیخ پذیتار      9/11/1390 :افتیخ دریتار

ارشد تربیت بدنی و علوم ـ کارشناس1
علوم  و تربیت بدنی يورزشی، دانشکده

  . ایراندانشگاه اصفهان،  ورزشی،
  09131299817 :ایمیلتلفن و 

reza_iran100@yahoo.com  
  
شناسی و حرکات استادیار، گروه آسیبـ 2

بدنی و علوم ي تربیت اصالحی، دانشکده
  .ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

  0311-7932573:ایمیلتلفن و 
Gh.ghasemi@yahoo.com 

  
کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژي ورزش، ـ 3

ي تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده
  .دانشگاه اصفهان، ایران

   0311-6125094 :ایمیلتلفن و 
n.rahimi2009@yahoo.com  

 
ي ـ  استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده4
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   مقدمه
 ينهطور روز افزونی در زمیهشناختی ب ثیر عوامل روانتأ

 يها یري از آسیبورزشی، جلوگ يها اجراي مهارت
 ثر برايبزاري مؤا عنوانبه ورزشی، بازتوانی ورزشی و

یید ا مورد تأه مدیریت استرس و اضطراب در رقابت
 ،یلطور کبه). 1( تحقیقات مختلف قرار گرفته است

  دو توان به یرا مآسیب در ورزشکاران  جادیاعوامل 
  .)2(بندي نمود شناختی طبقه فیزیکی و روان يدسته
دیدگی  شناختی و آسیب ارتباط بین عوامل روان يزمینهدر 

). 3( چهارچوب نظري مشخصی وجود ندارد ،در ورزش
 رسد نظر میاساس تحقیقات مختلف به بر ،با این وجود

 یورزش يها شناختی در بروز آسیب چندین عامل روان
اضطراب : ترین آنها عبارتند از نقش داشته باشند که مهم

، تغییرات در ادیزاسترس نفس پایین،  تماد بهباال، اعرقابتی 
همچنین برخی . روش زندگی و کاهش حمایت اجتماعی

اجراي  و بهبود باعث تقویتز ینشناختی  از عوامل روان
ن عوامل سبب یاتقویت  قدرمسلم ؛شود ان میورزشکار

روند بازتوانی  دگی و تسریعدی کاهش خطر آسیب
 ن معتقدندااز محقق یبرخ). 3(شود هاي ورزشی می آسیب

و ورزشی، اضطراب  يها رقابت در که اضطراب
 ها ارتباط دارد دیدگیآسیب   هاي روانی با تعداد  وضعیت
هاي روانی  ملی از قبیل خشونت، خصومت و حالتو عوا

گونوي و ). 4( ثر هستنددیدگی مؤ منفی در شدت آسیب
که بازیکنان  گزارش کردند یپژوهشدر ) 2001( همکاران

دیدگی  اب باال بیشتر در معرض بروز آسیباراي اضطرد
هاي مختلف نیز در  دیدگی گیرند و درصد آسیب قرار می

  ).5( شودآنها بیشتر می
انگیز و مهم در برهاي بحث اضطراب یکی از مقوله

مانی شناختی و جس ابعاد روان یتمام وشناسی است  روان
 ها انسان ما يهمه). 5( دهد ثیر قرار میانسان را تحت تأ

 به زندگی رویدادهاي بعضی .ایمکرده تجربه را اضطراب

 خطرناکی وضعیت در که دهندمی را هشدار این ما

 ،است طبیعی واکنشی اضطراب ،شرایط این در. هستیم
 است بدن دفاعی نیروي کردن بسیج ،اضطراب کار چون

 را خود و باشیم زنگه ب گوش که دهد می هشدار ما به و
 از ما ياولیه ارزیابی این کههنگامی. کنیم فظح خطر از

 شد،نبا درستو  بینانهواقع ،احتمال وقوع حادثه یا خطر

راه  افتنی دنبال به ما که دارد ضرورت تیوضع نیا در
 داشتن که میابی یم در نیبنابرا. میباش با آن مقابله صحیح

 طول در بلکه ،ندارد اشکالی خودي خودبه اضطراب

برخورد  تا بخشدمی هم روین و انرژي ما به ،بلهمقا ندیفرا
در شرایط رقابتی در . مناسبی با آن موقعیت داشته باشیم

 هیاول ابییارز که است ندیناخوشا زمانی اضطرابورزش، 
 وقتی. دنباش نانهیبواقع و درست شرایط رقابتی مسابقه از

 مضطرب و ناراحت مشخص، لیدل بدون ورزشکار

دهد و در ط کارآیی خود را از دست میدر این شرای است،
در ). 6( کندت زیادي او را تهدید میرقابت خطرا يصحنه

از  ياریبس يشناسی، اضطراب ریشه ن مباحث روا
تواند مشکالت که می است هاي روانی معرفی شده بیماري

ثیر منفی که علت تأاضطراب به. یز ایجاد نمایدجسمانی ن
کز ، موجب برهم زدن تمررددابر تفکر و شناخت افراد 

تواند ورزشکار را در  دنبال آن میهو ب شودیورزشکاران م
 که این موضوع درقرار دهد  يجدهاي  معرض آسیب

با توجه به ). 6( استاهمیت  حائزدنیاي ورزش بسیار 
سطح اضطراب رقابتی در خصوص ارتباط ات اینکه مطالع

مچنین لزوم و هار محدود بوده یبسدیدگی با میزان آسیب
دیده و  مطالعه جهت بررسی ورزشکاران آسیبانجام 
ندیده از نظر سطح اضطراب، در این پژوهش سعی  آسیب

 يشده است تا سطح اضطراب بازیکنان بسکتبال نخبه
د و سطح اضطراب در بازیکنان ایرانی مطالعه شو

  .ندیده مورد مقایسه قرار گیرد دیده و آسیب آسیب
  

   روش
 يها ستیبسکتبال 144نفر از  127 شرکت ن پژوهش بایا

 ينامهو از پرسشانجام  رانیگ بسکتبال ایحاضر در لمرد 
اضطراب رقابتی ورزشی  ينامهاطالعات شخصی، پرسش
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(SCAT) جهت ورزشی  یدگید آسیب ينامهو پرسش
  ).7( استفاده شده استاطالعات  يآورجمع

امل ش :)دموگرافیک( اطالعات فردي ينامهپرسش 
 نام و نام خانوادگی، سن، نام تیم، وزن: االتی از قبیلسؤ

، پست ورزشکار، تعداد جلسات )مترسانتی( ، قد)کیلوگرم(
شرکت  يفعالیت ورزشی، سابقه يتمرینی در هفته، سابقه

دیدگی فعلی، قهرمانی، آسیب يدر مسابقات رسمی، سابقه
  ت روزهاي دوري از رقاب( ، زمانیدگید ترس از آسیب

باشد که به شناسایی هر چه می ... و) دیدگی دلیل آسیببه
ی وي و جایگاه بازي او در بهتر ورزشکار و شرایط کنون

  .پردازدتیم می
 یورزش یاضطراب رقابت یبررس ينامهپرسش

)SCAT(: میزان اضطراب رقابتی  آزمونی براي سنجش
پس از  1976این آزمون در سال . در شرایط ورزشی است

آزمودنی توسط مارتینز در  4000ال بررسی بر روي س 5
اعتبار و روایی این آزمون در پی . آمریکا تدوین گردید

دست آمده است و پژوهشگران اعتبار و هچندین بررسی ب
عنوان به. اند باالي این آزمون را گزارش نموده روایی

و مارتینز و همکاران ) 1977(نمونه، پژوهش مارتینز 
و پایایی این آزمون اعالم  جش میزان اعتباربا سن) 1990(

هاي  استانداردهاي قابل قبول آزمون SCATاند که نموده
  .)8(شناسی را دارد  روان

ثیر عوامل است که تأال ؤس 15نامه داراي این پرسش 
ده بودن علت ساهنگی در استفاده از این آزمون بهفر
اي آن قابلیت اجرلذا  ،باشد االت در حداقل ممکن میسؤ

هاي متفاوت از جمله  در کشورهاي مختلف با فرهنگ
اضطراب ( 10از  SCATنمرات  ۀدامن .ایران وجود دارد

اگر  .اشدبمی) اضطراب رقابتی باال( 30تا  )ینیرقابتی پا
باشد داراي اضطراب  10-16اضطراب فردي بین  ينمره

 24-30بین  داراي اضطراب متوسط و 17- 23پایین، بین 
  .)8( باشدطراب باال میداراي اض
 :هاي ورزشی دیدگیبررسی میزان آسیب ينامهپرسش

دیدگی  هاي آسیب نامهبا استفاده از پرسشنامه ن پرسشیا
دقیق آنها و اعمال تغییراتی متناسب با  يموجود و مطالعه

 5در اختیار بسکتبال توسط محقق تهیه گردید و  يرشته
نفر از مربیان  5ی و شناسی ورزش ن آسیبانفر از متخصص

بسکتبال قرار گرفت که پس از مطالعه و بررسی  يزبده
 و شدقابل قبول گزارش  نامه، روایی محتوایی آن،پرسش
. )9( گرفت نامه در این پژوهش مورد استفاده قرارپرسش

 يها دیدگی نامه شامل بررسی انواع آسیبپرسش این
ها،  وردگیخها، پیچ رفتگیها، در وجود، شامل شکستگیم

و  تعضال  ، پارگیها هاي تاندون پارگی و ها کشیدگی
پژوهشگر با هماهنگی  .صدمات دیسک و مینیسک بود

مها در سالن حضور یان تیبفدراسیون بسکتبال، و مر
و یک ساعت قبل از شروع مسابقه به تکمیل  داکردیپ

اضطراب رقابتی ورزشی توسط بازیکنان  ينامهپرسش
 انجام يها ز با هماهنگییتمام بازي نبعد از ا. پرداخت

  ي فردي با بازیکنان،  گرفته ضمن انجام مصاحبه
ورزشی  توسط  يها یدگید آسیب ينامهپرسش

  .ل شدیتکمورزشکاران 
 از آمارها داده توصیفجهت : ها روش تحلیل داده
 میانگین، انحراف معیار،هایی نظیر  توصیفی و شاخص

در آمار استنباطی و  ی استفادهو جداول توزیع فراواندرصد 
و ضریب  ANOVAمستقل، آزمون  tاز آزمون 

  .ه استاستفاده شد همبستگی پیرسون
  
   جینتا

میزان اضطراب رقابتی در بازیکنان  يها در زمینه یافته
  :بسکتبال به شرح زیر است

درصد  67/82، )1( يطبق نتایج حاصله از جدول شماره
ابتی پایینی برخوردارند، در ها از اضطراب رق از آزمودنی

درصد آنان از اضطراب رقابتی متوسط و  96/14که حالی
. درصد داراي اضطراب رقابتی باالیی بودند 36/3تنها 

  دهد که بیشتر بازیکنان بسکتبال نتایج نشان می
کننده در مسابقات لیگ برتر ایران داراي میزان شرکت

  .اضطراب رقابتی پایینی هستند
هاي  درصد از آزمودنی 1/83حاصله،  طبق نتایج

 دیده از اضطراب رقابتی پایینی برخوردارند، در آسیب



  آسیب هاي ورزشی و اضطراب رقابتی     354

1391، تابستان 2ي رهي سوم، شماي علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهفصلنامه  
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

درصد آنان از اضطراب رقابتی متوسط و  6/15که حالی
. درصد داراي اضطراب رقابتی باالیی بودند 3/1تنها 

دیده از  آسیب يبنابراین بیشتر بازیکنان بسکتبال نخبه
درصد از  82همچنین  .دارنداضطراب رقابتی پایینی برخور

ندیده از اضطراب رقابتی  آسیب يبازیکنان بسکتبال نخبه
درصد آنان از اضطراب 14که  پایینی برخوردارند، در حالی

درصد داراي اضطراب رقابتی  4رقابتی متوسط و تنها 
 يبنابراین اکثریت بازیکنان بسکتبال نخبه. باالیی بودند

  .قابتی پایینی برخوردارندآسیب ندیده نیز از اضطراب ر
نتایج در خصوص میزان اضطراب رقابتی ورزشی در 

دهد ندیده نشان می دیده و آسیب بازیکنان بسکتبال آسیب
که میزان اضطراب رقابتی ورزشی در این دو گروه تفاوتی 

عبارت دیگر، سطح اضطراب رقابتی بازیکنان به. ندارد
  .باشدمی ندیده یکسان دیده و آسیب بسکتبال آسیب

ترین  ، شایع)2( يبر طبق نتایج حاصله از جدول شماره
 ایران، يدیدگی در بین بازیکنان بسکتبال نخبه نوع آسیب

دیدگی، پارگی عضله  ها و کمترین نوع آسیب خوردگیپیچ
  .باشدمی
هاي مربوط به رابطه بین سطح اضطراب رقابتی بازیکنان یافته

بنا  دیدگی آنهامدت زمان آسیبدیده با آسیب يبسکتبال نخبه
شده  مشاهده t، 4 يبر نتایج حاصله از جدول شماره

)05/0 p≤(بین میانگین نمرات  ، تفاوت معناداري را
 ياضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه

عبارت دیگر، سطح به. ندیده نشان نداد دیده و آسیب آسیب
و  دیده اضطراب رقابتی بازیکنان بسکتبال آسیب

طبق نتایج، بیشترین میزان  .ندیده یکسان بود آسیب
. خوردگی و شکستگی بوده است دیدگی از نوع پیچ آسیب

مشاهده شده  r، 5 يبنا بر نتایج حاصله از جدول شماره
، همبستگی مثبت و معناداري را بین ≥P 05/0در سطح 

 يسطح اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه
. دهددیدگی آنها نشان می ده با مدت زمان آسیبدی آسیب

 یدگید عبارت دیگر، هر چقدر مدت زمان آسیببه
بازیکنان بسکتبال نخبه بیشتر باشد، احتمال بروز اضطراب 

توان نتیجه بنابراین می. رقابتی باال در آنها بیشتر خواهد بود
گرفت که سطح اضطراب رقابتی ورزشی با مدت زمان 

  . ر ارتباط استدیدگی د آسیب
هاي هاي مربوط به سطح اضطراب رقابتی آزمودنیافتهی

  دیدگی آنهادیده با توجه به نوع آسیبآسیب
 Fسطح  معناداري،  منظور بررسیدر تحلیل استنباطی به
، تفاوت معناداري را بین >P 05/0مشاهده شده در سطح 

 يمیانگین نمرات اضطراب رقابتی بازیکنان بسکتبال نخبه
عبارت به. دهد دیده بر حسب نوع آسیب نشان نمی آسیب

دیدگی در اضطراب رقابتی بازیکنان  دیگر، نوع آسیب
  .کنددیده، تفاوتی را ایجاد نمی بسکتبال آسیب

  
  ندیده دیده و آسیب ي آسیبمیزان اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه: 1ي جدول شماره

  درصد  اوانیفر  تفسیر  ي مالكنمره  گروه

  دیدهآسیب
  1/83  64  اضطراب کم  10- 16
  6/15  12  اضطراب متوسط  17- 23
  3/1  1  اضطراب باال  24- 30

  ندیدهآسیب
  82  41  اضطراب کم  10- 16
  14  7  اضطراب متوسط  17- 23
  4  2  اضطراب باال  24- 30

  مجموع
  4/82  105  اضطراب کم  10- 16
  5/14  19  اضطراب متوسط  17- 24
  1/3  3  طراب باالاض  25- 30
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 دیده بر اساس نوع آسیب در طول یک سال گذشتههاي آسیب توزیع فراوانی آزمودنی: 2 يشمارهجدول 

  هاي آماريشاخص
  نوع آسیب

  درصد  فراوانی

  7/24  19  شکستگی
  4/10  8  رفتگیدر 

  8/33  26  خوردگیچپی
  8/7  6  کشیدگی تاندون
  8/7  6  پارگی تاندون
  5/6  5  پارگی عضله

  1/9  7  صدمات دیسک و مینیسک
  100  77  مجموع

  
  

  ندیده دیده و آسیبآسیب ينمرات سطح اضطراب رقابتی ورزشی بازیکنان بسکتبال نخبه يمستقل مقایسه tنتایج آزمون : 3 يجدول شماره
  هاي آماري شاخص

  متغیر
  سطح معناداري df t  انحراف معیار  میانگین

  07/3  27/14  دیدهآسیب
115  18/0  86/0  

  27/3  39/14  ندیدهآسیب
  
  

  دیدگیده با مدت زمان آسیبدیآسیب يرابطه بین سطح اضطراب رقابتی بازیکنان بسکتبال نخبه :4 يجدول شماره
  سطح معناداري  r  فراوانی  انحراف معیار  میانگین  منبع

  33/3  06/14  اضطراب رقابتی ورزشی
77  22/0 01/0  

  47/4  5/97  دیدگیمدت زمان آسیب
  
  

  دیده بر حسب نوع آسیب آسیب يتی بازیکنان بسکتبال نخبهمقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات سطح اضطراب رقاب :5 يجدول شماره
  هاي آماريشاخص

 نوع آسیب
  انحراف معیار میانگین

 74/2 14 شکستگی

 51/1 50/12 در رفتگی

 55/2 73/13 خوردگیپیچ

 39/2 50/13 کشیدگی تاندون

 87/2 66/13 پارگی تاندون

 64/2 60/13  پارگی عضله

 8/3 28/12  صدمات دیسک ومینیسک
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  دیده بر حسب نوع آسیب آسیب يابتی بازیکنان بسکتبال نخبهنمرات سطح اضطراب رق میانگین، ANOVAنتایج آزمون  :6 يجدول شماره

  منبع تغییرات
  مجموع 
  مجذورات

  معناداري سطح  F  جذوراتم میانگین  آزادي يدرجه

  112/4  7  669/24  بین گروهی
  665/8  70  577/606  درون گروهی  825/0  474/0

    77  247/631  کل
  
  

  بحث
تعیین اضطراب رقابتی ورزشی  ،هدف این پژوهش

و بررسی ارتباط آن با  ایران يبازیکنان بسکتبال مرد نخبه
ها  یافته .بوده است هاي ورزشی در آنها دیدگی وقوع آسیب

نشان داد  ها آزمودنی میزان اضطراب رقابتی يدر زمینه
کثریت افراد نمونه را ها، که ا درصد از آزمودنی 67/82

اند، از سطح اضطراب رقابتی پایینی برخوردار  تشکیل داده
ها از اضطراب  درصد آزمودنی 96/14که ، در حالیبودند

درصد از آنها از اضطراب  36/3رقابتی متوسط و تنها 
بیشتر بازیکنان  بنابراین. ی باال برخوردار بودندرقابت

بسکتبال نخبه از سطح اضطراب رقابتی پایینی برخوردار 
علت پایین بودن سطح اضطراب در بازیکنان . بودند

بت توان به چندین عامل نس ایران را می يبسکتبال نخبه
یکی از علل پایین بودن سطح اضطراب، نخبگی . داد

اند که  یافتهپژوهشگران در. باشدران میورزشکا
اي که به سمت نخبگی حرکت  ورزشکاران به همان اندازه

- ه از میزان اضطراب آنها کاسته میکنند، به همان انداز یم

ر ایران بازیکنان بسکتبال که در سطح لیگ برت). 10( شود
تجارب  اند و نخبه بوده اند، الزاماً ازي پیدا نمودهشایستگی ب

دیگر کم بودن سطح علت . اند کافی در بسکتبال را داشته
هاي این پژوهش، طبیعت و ماهیت  اضطراب آزمودنی

رزشی است که و ،بسکتبال. ورزشی بسکتبال است يرشته
در . باشد زیادي میهاي شناختی  لفهداراي ابعاد و مؤ

شوند که عالوه بر داشتن  نانی موفق میبسکتبال، بازیک
ي   و وضعیت جسمانی خوب، داراي قوهتکنیک باال

اند  ا نشان دادهه پژوهش. باشند اي هشناختی قابل مالحظ

، براي هستند يایی که داراي بعد شناختی زیاده ورزش
نیاز به خلق سطوح کمتر اضطراب دستیابی به اجراي برتر، 

کیس و  يها با یافته حاضر شج پژوهینتا). 10( باشندمی
و چمبرلین  )2004( ، ماللیو و همکاران)2004( رائودسپ

این . )11-13( خوانی داردنیز هم) 2007( و همکاران
 ،محققین دریافتند که اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی

در اینجا چون ورزشکاران از . منفی معناداري دارد يرابطه
ر دارند، شاید یکی از نظر عملکرد در سطح باالیی قرا

عوامل موفقیت این ورزشکاران اضطراب رقابتی پایین آنها 
  .بوده است

دهد، بین سطح  حاضر نشان می هاي پژوهش یافته
دیده و  آسیب يابتی بازیکنان بسکتبال نخبهاضطراب رق

 ،عبارت دیگربه. ه تفاوت معناداري وجود نداردندید آسیب
  زشکاران سطح اضطراب رقابتی دو گروه ور

بسکتبالیستی که دچار آسیب شده و دچار آسیب  ينخبه
ها و عدم تفاوت معنادار  این یافته. باشدبودند، یکسان مین
ثیر این موضوع باشد تواند تحت تأ ماري بین دو گروه میآ

دیده دوران نقاهت  بازیکنان بسکتبال آسیب که
مشغول  و هم اکنون انددیدگی خود را گذرانده آسیب

بنابراین اگر در هنگام بروز . باشند گزاري مسابقات میبر
گرفت  ب رقابتی آنها مورد سنجش قرار میآسیب، اضطرا

عبارتی، ورزشکاران به .آمد دست میهب شاید نتایج متفاوتی
شوند که در  ب حالتی میدیده دچار یک اضطراآسیب
اساس میزان  کند که بر دیدن بروز پیدا می آسیب يلحظه

شد و بعد از آگاهی یدگی ممکن است در نوسان باد سیبآ
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دیدگی و راهکارهاي درمان، اضطراب  از میزان آسیب
این نوع ورزشکاران در  ،به واقع. کاهش خواهد یافت

کند و  دیدگی براي آنها ایجاد میتهدیدي که آسیب ينتیجه
- هز شرایط مسابقه و تمرین بامکان خارج شدن آنها را ا

شوند که با رفع  ار اضطراب میچآورد، د وجود می
. )14( مصدومیت، اضطراب آنها نیز کاهش خواهد یافت

مائورن ویس  يتواند منطبق با مطالعه ها می این یافته
باشد که طی مطالعات  )1994(و پژوهش اسمیت  )2003(

دیدگی و عوامل  رتباط معناداري را بین آسیبا خود
 انداوردهیست ندهقبیل اضطراب و نگرانی بشناختی از  روان

ها در دیدگی دقیقی بین آسیب يهنوز رابطهمعتقدند  و
، 14( شناسی مشاهده نشده است و عوامل روان ورزش

نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات  ،از سوي دیگر .)15
) 2005(و گاالمبوس و همکاران ) 2000(فورد و همکاران 

ارانی که کنند ورزشک میاین محققین بیان  .ر تضاد استد
تر دچار ردارند بیشاز سطح اضطراب رقابتی باالیی برخو

  .)17، 16( شونددیدگی میآسیب
بین  يدر خصوص رابطه پژوهش حاضر يها یافته

 يرزشی بازیکنان بسکتبال نخبهاضطراب رقابتی و
داد که تفاوت دیدگی نشان  دیده و نوع آسیب آسیب

 ياران نخبهقابتی ورزشی ورزشکمعناداري بین اضطراب ر
دیدگی  ورزشی بسکتبال و نوع آسیب يرشته يهدید آسیب
هاي  دیدگی وجود ندارد و ورزشکاران با آسیب آنها

. میانگین اضطراب رقابتی ورزشی نزدیکی دارند ،متفاوت
تواند در میزان  عبارت دیگر، نوع آسیب دیدگی نمی به

. اضطراب رقابتی ورزشی ورزشکاران تأثیر بگذاردبروز 
. ناهمسو باشد) 1966(تواند با نظر اشپیلبرگر این نتایج می

کند که ورزشکاران با توجه به نوع  این محقق بیان می
افتد دچار اضطراب موقتی اق میآسیبی که برایشان اتف

توانند با آگاهی بیشتر از  شوند و ورزشکاران می می
میزان  ،درمان و بازتوانی يدیدگی خود و نحوه آسیب

این شرایط براي شروع . خود را کاهش دهند اضطراب
میزان بیشتري اضطراب را براي  ،مجدد تمرین و مسابقه

  . )18( آوردوجود میهورزشکاران ب
ن اضطراب بی يرابطه يدر زمینه پژوهش حاضر يها یافته

دیدگی بازیکنان بسکتبال نخبه  رقابتی و مدت زمان آسیب
این دو متغیر ري بین که همبستگی مثبت و معنادانشان داد 

دیدگی  قدر زمان آسیب عبارت دیگر، هربه. وجود دارد
یابد، سطح اضطراب  یمبازیکنان بسکتبال نخبه افزایش 

توان  می بنابراین. افزایش خواهد یافترقابتی آنها نیز 
علت این که در دوران ها به جه گرفت که بسکتبالیستینت
نند و نگرانی ک وز آسیب، استرس زیادي را تحمل میبر

دارند، با افزایش  ورزشی خود يزیادي را نسبت به آینده
یز افزایش خواهد دیدگی اضطراب آنها ن مدت زمان آسیب

هاي پژوهش الواله و فیلینت  ها با یافته این یافته. یافت
دیدگی  مدت زمان آسیب بنابراین. باشد یهمسو م) 1996(

- د میفریک عامل مهم در تحمل استرس و اضطراب در 

هاي اجتماعی این  باشد که در صورت وجود حمایت
  )19( یابد یماضطراب کاهش 
هاي پژوهش مبنی بر عدم تفاوت بین  با توجه به یافته

 يابتی بازیکنان بسکتبال نخبهسطح اضطراب رق
 يندیده و همچنین با تکیه بر نظریه دیده و آسیب آسیب

اران به ، براي رفع اضطراب ورزشک)1996(اشپیلبرگر 
که موقعیت مسابقه و  گردد مربیان ورزشی پیشنهاد می

قبل از  گیرد  که ورزشکار در آن موقعیت قرار میشرایطی 
گونه با مسابقه براي ورزشکاران تشریح شود تا بدین

آید سطح وجود میهآگاهی و شناختی که براي ورزشکار ب
  .اضطراب آنها کاهش یابد
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The Level of sport competitive anxiety in elite basketball players 
and its relationship with sport injuries 

 
Reza Veleyati1, Gholam Ali Ghasemi2, Naser Rahimi3*, Ahmad Reza Movahedi4 

 
 

 Abstract  
Background: The effect of psychological factors in the context 
of a growing number of sports, prevention of sports injuries, 
exercise rehabilitation and as an effective tool for managing 
stress and anxiety in the race has been confirmed by various 
studies  ، The purpose of the present study was to determine the 
level of sport competitive anxiety in Iranian elite Basketball 
player and its relationship with sport injuries. 
Methods: The study sample included 144 of the basketball 
players participating in the Iranian Basketball Super league 
competition that 127 of them were tested. A demographic 
questionnaire, SCAT questionnaire and injury questionnaire 
were used to gather the data. Independent T test, ANOVA test 
and Pearson correlation coefficient were used for data analysis. 
Results: The results showed 83.1 percent of elite basketball 
players have injured the lower competitive anxiety, while 15.6 
percent of competitive anxiety, moderate and only 1.3 percent 
had had a high competitive anxiety. In non injured basketball 
players, 82 percent had a low level of anxiety while 14 percent 
had a moderate level and 4% had a high level of anxiety.  
Conclusions: Results showed no significant difference between 
the injured and non injured basketball players in SCAT scores. It 
seems that competitive sport anxiety did not correlate with sport 
injuries in elite basketball players. 
 
Keywords: sport competitive anxiety, elite basketball player, 
sport injuries. 
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