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معلولیندو و میدانیقهرمانان تیم ملی منابع استرس 

Sources of stress in members of national disabled track-and-field team

*پونه مختاري

دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي
موسويمحمد کاظم واعظ
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چکیده
میدانیودوتیم ملینناقهرمامنابع استرس پژوهش حاضر با هدف توصیف 

در خالل یک . انجام شدپکن2008پارالمپیکمسابقات  معلولین، منتخب
دو و میدانی تیم ملی قهرمان12با ،پیش از مسابقهفصلاي در دو هفتههدور
همصاحبضبط شدهخهنساطالعاتی که از برگه. مصاحبه شدخصوصیطور به

هر سپس. رسیدبه تأیید نهایی وي ،قبل از تحلیلده بود استخراج شهر فرد 
محتواي آن،مصاحبه به صورت نوشتاري درآمد و جهت محرمانه ماندن 

کوتهراهنمايبا استفاده ازصورت پذیرفت و در نهایتهاي الزم گذاريکد
قهرمان دو و میدانیمعلوالن استرسنتایج نشان داد که.شدتجزیه و تحلیل 

. سرچشمه می گیردشغلی- و تحصیلی، ارتباطی، ورزشیاز سه منبعبه ترتیب 
چگونگی ، مزایاي عضو تیم بودنهاي مربوط به زااسترسشامل اول منبع 

مربوط به عضویت در سیاسی /دینی، مالحظات تمرینی و مالحظات عملکرد
میدانی وودجامعهو دوستان، ههاي خانوادزااسترسرادوم منبع .بودتیم ملی 

، مالحظات آکادمیکسوم شاملمنبع .و مالحظات اجتماعی تشکیل داد
مزایاي عضو تیم ملکرد در مسابقه و ع. بودشغلی و مالحظات زمانیمالحظات

مقایسه منابع استرس در رشته . ها بودندزااسترسمهم ترین ،اولمنبع از بودن
جنسی ورزشکاران نیز هاي هاي  مختلف ورزشی با رویکردي که به تفاوت

.توجه کند پیشنهاد شده است
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Abstract
The present study was designed to describe the sources of stress
in members of disabled track and field team, selected to
participate in 2008 Paralympics. Personal interviews were
performed with the twelve team members during a two-week
period before the competitions. The interviews were recorded,
and a copy of the tape was given to each subject for final
confirmations and corrections. The contents of each interview
were typed and coded for confidentiality. Data extracted from
each manuscript was analyzed according to Côte guideline.
Results showed that participants faced three categories of stress
which in order of decreasing frequency were sport stressors,
relationships stressors, and academic-occupational stressors.
The first category included stressors related to the incentives
lodged for national team members, stressors related to the
performance, stressors related to the training, and stressors
related to the political-religious issues. The second category
included stressors related to the family and friends, stressors
related to track-and-field family, and stressors related to social
issues. The last category included academic stressors, career
stressors, and temporal stressors. It was found that performance
stressors and stressors related to the incentives lodged for
national team members were the most important. Comparing
sources of stress among various sports with respect to the
participants' gender have been suggested.
Keywords: stress, track-and-field, Paralympics
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قدمهم
از عوامل حاصلبه فشارهاي عصبی و روانی 1استرس

هم می مدتی تعادل فرد را بهگفته می شود کهبیرونی و درونی 
هاي فیزیولوژیک و زند و ممکن است در روند عادي واکنش

،انشل(هاي روزمره اختالل و محدودیت ایجاد کندفعالیت
رزشکاران صرف و. )1387اتکینسون، اتکینسون، هیلگارد، ؛1385

شناختی، از نظر روان،جنسیتونظر از سطح رقابت، نوع رشته 
یابند پرورش میزا استرساهاي شدیددر محیطی و احساسی بدن

هاي ورزشی، شخصی و اجتماعی زندگی و اگر نتوانند بین جنبه
شناختی خود تعادل برقرار کنند ممکن است دچار مشکالت روان

ها و شکستفقطاین مشکالت نه .دکفایتی ورزشی شونبیو 
باعث مکن استبلکه م،را تسهیل می کندهاي ورزشیناکامی

کناره گرفتن از ورزش و ) 1376کاالت، (ایجاد حالت افسردگی 
هایی تر استرسهابعاد گسترد).1996جونز و گلد،هاردي،(شود

با آن هاي انفرادي،، به خصوص ورزشکاران رشتهکه ورزشکاران
از آن جایی که وداردارتباط مستقیم ها ،  با عملکرد آننداجهموا

اي به حساب می آیدها نیز عامل عمدهاسترس در فرایند بیماري
موجب اختالل در روند ممکن استحتی، )1376شریفی، پاشا(

پدرسن، هاوکز و مک ،سگر؛ 1386مختاري،(ودشزندگی طبیعی 
.)1997، گاون

باعث ایجاد استرس در تممکن اسی عوامل مختلف
شدت تحت تأثیر هاین عوامل ب. هاي مختلف زندگی شوندموقعیت

و )1387اتکینسون، اتکینسون، (هاي فردي قرار می گیرند تفاوت
هاي مختلف، به جهت تنوع در این منابع نزد افراد و موقعیت

ین با ا.طلبدشماري را میتحقیقات بیشدن دقیق ابعاد آن روشن
را مطالعه بع استرس ورزشکاران معدودي مناتحقیقاتوجود
و پلمن؛ نیکولز، هالت،2004و وینبرگ، ،ژیاکوبی، فوره(اندکرده
و پس ،قبل، هنگاممثال(زمان ،این تحقیقاتدر ). 2005، جیمز

زاي مربوط عناصر استرس(استرس ورزشکاران نوعو ) از مسابقه
بلندین، (است ده شمطالعه )ی آنبه خود ورزش یا عوامل بیرون

مقدارتفاوتفقط به نیز مطالعاتبرخی .)2001و لیپیره، ،گادرا
، گوردن(اند زنان و مردان ورزشکار اشاره کردهبیناسترس 

نه دامنه وسیعی از به طور کلّی،). 2007، سی و جانیگراهام، تر
دي بناولویتبررسی شدهمنابعشده و نه منابع استرس بررسی 

1. stress

ین، و رویزات، اساسکانالن.)گلد، هورن و اسپریمن(اندشده
هاي ضمن تأکید بر تفاوتدر یکی از تحقیقات اولیه، )1982(

عنوان منابع بهرقابتی را غیررقابتی ودو دسته استرس،فردي
گیفوردنبلت و .معرفی کردندتیم ملی استرس اسکیت بازان 

نیازهاي نیازهاي شغلی و هاي بازي فوتبال،سوراستر)2002(
به عنوان منابع استرس ،تحصیلی را بدون اولویت بندي

)2002(کرمیلر و .معرفی کردندهاي استرالیاییفوتبالیست
منابع استرس ورزشکاران دانشجو را مورد بررسی قرار دادند و 

ها منبع مهم استرسدریافتند که نیازهاي تحصیلی این آزمودنی
بازان گلفهم یافته فوق را در مورد)1990(هناک.استآنها

)1983(، هورن و اسپریمنهمچنین گلد.دانشجو تایید کرد
و استرس مربوط به را بررسیگیران خبره منابع استرس کشتی

) هاي مربوط به تمرین و کاهش وزنمانند استرس(کشتی ورزش
تنها منابعها اما آن،معرفی کردندمنبع استرسترینرا مهم

.نده بوداسترس قبل از رقابت را مورد توجه قرار داد
منابع استرس ورزشکاران را با در )1998(گوین و انشل 

شان نظر گرفتن سن و جنسیت و صرف نظر از رشته ورزشی
و به این نتیجه رسیدند که منبع مهم استرس در کردند مطالعه 

، عکس العملدر نوجوانان؛ ارزیابی اجتماعی،ورزشکارزنان
و در ؛سرزنش تماشاچیانونکوهش و مشاجره خانواده،دیگران
.ارتکاب خطا استهاي مرتبط با عملکرد نظیر استرس،مردان
منابع استرس تنیسورهاي ،)2005(، رجلیو و مارك پونته

بازخوردهاي تنها دو منبع را مطالعه کردند ومکزیکی و آمریکایی 
ترین منابع مشترك به عنوان مهممنفی مربی و تقلب رقبا را 

، بوریسویکزدودا. معرفی کردندبین هر دو دسته آزمودنی استرس 
را به عنوان منابع اصلی استرس هشت عامل ) 1996(جرمینو 

مواجه : زن ژیمناست ماهر مشخص کردند که عبارت بود از647
داوري، نیازهاي شغلی، جدید ها و استانداردهاي نامهشدن با آیین

عوامل مرتبط با عملکرد ورزشی، ارتباط با سایر ورزشکاران، 
عوامل خارج از مسابقه، تعارض با پرسنل فدراسیون و کمیته 

نشل و ا. داوري ژیمناستیک، و مقابله با بازیکنان و تماشاگران
گزارش کردند که پانزده منبع استرس در )1996(وینبرگ 

شنیدن کهجود دارد لیایی و آمریکایی واهاي استربسکتبالیست
ناسزا از سوي مربی، رفتار بدنی نامناسب، بحث با مربی، شنیدن 

ترین این ناسزا از سمت تماشاچیان و جدال بین بازیکنان از مهم
اضطراب و تردید در )1997(مک نامارا و همکارانش.بودعوامل 
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حریف، فقدان استانداردهاي الزم و ، مشاهده آمادگیمورد رقابت
هاي محیطی را منابع استرس بیست ورزشکار رقابتی در نینگرا

مک نامارا، وب، (هاي مختلف و در سطوح متفاوت دانستندرشته
و جونگو )2000(، ولزنشلا.)1997کالینز و همکاران، 

ورزشکاران، نیز دریافتند که منابع استرس) 2000(املکامپ
عدم تمرکز، سخت، ترس از آسیب، ترس از اصولی وتمرین غیر

یک بازي یا بازیکن، اهمیت ها به شنیدن ناسزا، توجه ویژه رسانه
نیکولز و همکاران .هواي بد استوبازي از دید مربی و همراهان

منابع ،راگبینوجواندیگري روي بازیکنان مطالعهدر ) 2008(
روزه28استرس مربوط به یک دوره ورزشی و غیرورزشی 

هر دو دسته ودادندمد نظر قرار را هقمساباستراحت، تمرین و 
استرس بازیکنان راگبی . منبع را در ایجاد استرس سهیم دانستند

، در روز مسابقه کمی عاديدر روز تمرین بسیار بیشتر از حد 
و روز پیش از مسابقه کمی بیشتر از روز حد عادي،بیشتر از 

. )2008کنا،مان و مکپلهاوس،نیکولز، باك(مسابقه گزارش شد
در این مطالعه منابع استرس فقط به دو دسته کلی ورزشی و 

.غیرورزشی تقسیم شده بود
سال گذشته از طرف گلد، بیستفراخوانی که رغمعلی

جهت تمرکز بیشتر بر چنین مطالعاتی ) 1983(هورن و اسپریمن
همچنان معدوددر مورد منابع استرس ها، پژوهشداده شد

مطالعاتی که ذکر شد، به طور کلی یک یا دو منبع ثراک. هستند
گلد و همکاران. اندها ذکر کردهسترس را بدون اشاره به اولویت آنا
هاي ورزشی را با حیطهدرتحقیقات کیفی ضرورت)1993(

اندمانند مصاحبه مورد تأکید قرار دادهی استفاده از روش های
در فضاي پژوهشی این تاکید . )1993گلد، جکسون و فینچ،(

کشور ما که مطالعات مربوط به منابع استرس ورزشکاران معلول 
کیفی در مطالعات. خواهد داشتمعدود است، اهمیت بیشتري 

به که به شناخت منابع و در نهایتاناسترس ورزشکارهحوز
گر .منجر شود ضروري استهایی براي کنترل آنحصول رهیافت

د را کنترل کرانی می توان استرسهاي روچه با آموزش   مهارت
اما ،)1989جونز و هاردي، ؛ 1990اسمیت، کراکر و آلدرمن، (

هر . شناخت منابع استرس براي کنترل بهینه آن ضروري است
،تر صورت پذیرددقیقمنابع استرسبندي چه شناسایی و دسته

، نکاسپی(تر خواهد بودمفیدهاي غلبه بر استرس کاربرد مهارت
. )1382رابرتز، ،نپمبرت

در هاي بدنی احتماال ورزشکاران معلول به علت محدودیت
هر چند لوازم، قوانین و شیوه . یشتري هستندمعرض استرس ب

تنظیم و معلوالنهاي هاي ورزشی تا حدودي با محدودیتفعالیت
منشاممکن استها نیز گاهی اما همین تفاوت،تعدیل شده است

که ادعا کردین حالت می توان تردر محتاطانه.باشنداسترس 
هایی در منابع استرس باعث ایجاد تفاوتهاي مذکور تفاوت

ضرورت امراین .شودمعلول میورزشکاران باسالم ورزشکاران
. می کندتبیینبررسی منابع استرس ورزشکاران معلول را 

اطالعات در مورد منابع پژوهش حاضر در جهت کاهش خأل
وورزشکاران تیم ملی دوقهرمانان ورزشی، بر روي رس است

در اردوي آمادگی 1387در سال که میدانی معلوالن ایران 
.انجام شدمپیک پکن حاضر بودند پارال

روش
هاي آزمودنی:جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

میدانی وتیم ملی دومنتخب تمامی ورزشکاران ،این پژوهش
یک زن و یازده (نفر 12شامل ،1387ن ایران در سال المعلو
جهت که به اردوي تیم ملی،سال26-43، با دامنه سنی )مرد

را دعوت شده بودندپکن2008پارالمپیکرقابت در مسابقات 
هاي محقق با کمیته تدارکاتی بازيهماهنگی . شودشامل می
میدانی ودوملی اردوي تیم درمحقق منجر به حضورپارالمپیک 
از طبیعت و هدف قهرمانان پس از آگاه شدن . شدپارالمپیک 

و اطمینان از گر از ضبط صوت، اطالع از استفاده مصاحبهمطالعه
. نامه پژوهش را امضا کردندن اطالعات، برگه رضایتمحرمانه ماند

و هر باشگاه محل تمرینگ، محل زندگی،اسامی کوچک و بزر
ن بود هویت آزمودنی را افشا کند مشخصه دیگري که ممک

اطالعات هپرسشنامپس از پرکردن ورزشکاران. گذاري شدکد
به مصاحبه با ورزشکاران . در نوبت مصاحبه قرار گرفتندعمومی 

اي پیش از فصل دو هفتههدر خالل یک دورخصوصیطور 
دقیقه به 90تا 60بین مصاحبه هر جلسه . انجام شدمسابقه 

طرح سوال، یادداشت براي حفظ یکنواختی در .یدطول انجام
و یکدست بودن ارتباط بین پرسشگر و آزمودنیکردن پاسخ، 

.ها را انجام دادمصاحبههمحقق به تنهایی هم،هامحتواي مصاحبه
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. بودسوال اصلی 3بر مبتنی ومصاحبه واجد سواالت باز
به عنوان عضو : مثال(شت؛ اولین سوال روي منابع لذت تمرکز دا

هاي خود را در کل ترین موقعیتبخشمیدانی، لذتوتیم دو
با تکیه برمبناي طرح این سوال ). تان ذکر کنیدتجارب ورزشی

برخی از آن بود که ،)1982(راویزاو استین،اسکانلنهاي یافته
منابع لذت و رضایت به عنوان منابع استرس نیز عمل می کنند 

عوامل و سومسوال دوم. )1982، سکانلن و راویزااستین، ا(
مورد استرس نقش دارندکه در ایجادرا و موقعیتیمحیطی

یبه بررسی عواملدوم سوالبه این ترتیب .دادبررسی قرار می
بودن به فرد از عضو تیم لذت  شد پرداخت که باعث میمی

به حداقل باعثمانع یا موانعیچه : به عنوان مثال(حداقل برسد
سوال سوم در. )رسیدن لذت شما از عضو تیم بودن شده است

شد مورد بررسی قرارعواملی که باعث غافلگیري ورزشکار می
تان به عنوان یآیا در طی تجارب ورزش: به عنوان مثال(گرفتمی

میدانی، رویدادي غیرمنتظره باعث شگفتی شما وعضو تیم دو
که هایی است پژوهشوم و سومسوال دمبناي طرح . )شده است

زاهاي زاهاي غیرمنتظره نسبت به استرساسترسهابر اساس آن
و دیازپونته(تهدید بیشتري به حساب می آیندبینیقابل پیش

تا شدخواسته هامصاحبه از آزمودنیهدر ادام).2005، لآنش
هاشان با آنکل تجارب ورزشیکه دردننام ببررا زاهایی استرس

مهم تا اطالعات این پرسش به آزمونگر کمک کرد. انداجه بودهمو
شدخواستهورزشکار ازدر نهایت .وردبه دست آجانبی بیشتري

. ه دهدیارادیگري را که الزم می داندتا هر گونه اطالعات اضافی
هاي شرکت کنندگان این مرحله براي افزودن عمق و وضوح پاسخ

رش دادن نقطه نظرات قبلی ها جهت گستدادن به آنفرصتو 
).1983گلد، هورن و اسپریمن، (بودشان طراحی شده 

کامل هنسخ،مصاحبههر پس از ها، در فرایند  تحلیل داده
هر فرد در اختیارش قرار گرفت تا قبل از تجزیه و همصاحب

سپس. تحلیل اطالعات به تأیید و تصحیح نهایی وي برسد
هاي گذاريکدصورت نوشتاري درآمد و ها به محتواي مصاحبه

الزم جهت محرمانه ماندن اطالعات صورت پذیرفت و در نهایت 
ه شده یها با راهنماي ارامحتواي مصاحبه.مورد تحلیل قرار گرفت

اساس آن از محتواي بروتحلیل ،)1993(و همکارانکوتهتوسط 
سواالت به ها در پاسخ به و عباراتی که آزمودنیهاکیفی مصاحبه

واحدهاي مفهومی استخراج وان منابع استرس ذکر کرده بودند، عن

اي طراحی شدند که ها به گونهبرچسب. شد1گذاريو برچسب
عبارتی ،لاطور مثبه. باشند2محتواي واحدهاي مفهومیگرنشان
شوم مردم دورم جمع می شوند و از وارد هر مکانی که می"نظیر 

سابقه اخیر سوم شدي؟ چرا تمام تالش پرسند چرا در ممن می
روم در مورد میزان خود را نکردي؟ حتی وقتی به نانوایی می

ت آینده سوال می کنند و به من  ام براي مسابقاآمادگی
، واحد "!دست آوريگویند که حتماً باید مقام اول را بهمی

را  به خود "توقعات مردم"اي است که برچسب مفهومی
هاي مشترك واحدهاي مشخصه،سپس. دهدمیاختصاص

واحدهاي هاین فرایند شامل مقایس.مفهومی مشخص شدند
تحت عنوانها بندي آنهاي مشابه و گروهمفهومی با برچسب

هایی که حاصل عضو تیم بودن لذتبراي مثال. بود3"ویژگی"
و "احساس کمال"، "احساس خشنودي از خود"است، نظیر 

اي هستند که در ویژگی واحدهاي مفهومی"ننده شدلذت بر"
ورزشکار به عنوان نتیجه عملکرد، زیرا قرار گرفتند"نتایج اجرا"

ها با هم بعد ویژگیهدر مرحل. دهندرا نشان میعضو یک تیم 
هاي مشترك بودند در که داراي جنبهآن دستهمقایسه شدند و 
به. شدنددهی سازمان4"طبقه"تر تحت عنوان یک گروه بزرگ

زاهاي استرس"و"تمرینیمالحظات "هاي ویژگی،طور مثال
قرار "میدانیودوهرشتزاهاياسترس"هدر طبق"حین اجرا

. گرفتند
اطالعات و شیوة تجزیه و جهت بررسی قابلیت اطمینان به 

. استفاده شد6بازبینی اعضاو5ها از دو فرایند مرور دقیقتحلیل آن
به ،دقیق به طور مستقل از محقق اصلی انجام گرفتروند مرور

واحدهاي ٪25اي تصادفی از نمونه،این منظور به یک همکار
هایی که ها را ذیل برچسبه  و از او خواسته شد که آنیمفهومی ارا

میزان . کند، قرار دهدهر مورد را به بهترین شکل مشخص می
بندي بین محقق هاي دستهتفاوت. حاصل شد٪93اعتبار معادل

. دست آمدهبو همکار پژوهش مورد بحث قرار گرفت تا توافق 
ویژگی تقسیم کرد 9برچسب را به 99همچنین همکار پژوهش 

9در جایگذاري ٪100توافق . دست آمدبه٪100و میزان توافق 

1. assigned a tag
2. meaning units
3. property
4. category
5. peer review
6. member checks
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ایند بازبینی همچنین طی فر. حاصل شدنیز دسته 3ویژگی در 
در اختیار اطالعاتهبرگ، ایجبراي بهبود اعتبار نتاعضا

، طبقات ي حاصل از مصاحبههادادهقرار گرفت تا هاآزمودنی
نهایی را مالحظه ، نتایج و تفسیر هادادهبنديحاصل از طبقه

ها امکان داد که پس از مرور اطالعات این عمل به آزمودنی. کنند
ت اضافی و توضیحایهشتباهات را اصالح کنند و به اراها، او یافته

پیشنهاد هر گونه تصحیح یا روشن ساختن ابهامات احتمالی 
بعد با استفاده از  آمار هدر مرحلدست آمده اطالعات به. بپردازند

بندي شدند و جهت الب جدول  خالصه و اولویتقتوصیفی و در 
در انتها از میان . آمدندتر روي نمودار  به نمایش درمقایسه  ساده

اي که بیشترین تعداد واحدهاي خراج شده، طبقههاي استطبقه
اصلی منابع هود اختصاص داده بود به عنوان طبقمفهومی را به خ

ترین منبع استرس نیز و به همین شیوه مهم،استرس انتخاب شد
.    مشخص شد

سنجشابزار 
ي راهنما:براي تجزیه و تحلیل اطالعاتکوتهراهنماي 

توسط کوته، سالمال، بریا و راسل تدوین شد 1993در سال 1کوته
و براي اولین بار توسط همین محققین جهت تفسیر و 

هاي کیفی بدون ساختار مورد استفاده قرار دادهدهیسازمان
و ژیاکوبیپس از آن هم توسط ). 1993کوته و همکاران، (گرفت 

اي و نیمهجهت بررسی منابع استرس بازیکنان حرفههمکارانش
ژیاکوبی، فوره و وینبرگ، (اي گلف مورد استفاده قرار گرفتحرفه

نیز به منظور مطالعه )2005(و سالمال هلر ،، نیلبلوم. )2004
این بر اساس. کیفی منابع استرس از این راهنما استفاده کردند

محتواي سوال است و از 3محور اصلی هر مصاحبه راهنما
می احدهاي مفهومی استخراج ها عناصري تحت عنوان ومصاحبه

ط بارت، کلمه یا فعل است که توسعواحد مفهومی یک . شود
یک شکل یا نظر مشخص و هآزمودنی بیان شده و معرفی کنند

هاي واحدهاي مفهومی مشابه نیز در مجموعه.منفرد است
هاي و ویژگیگیرند میقرار "ویژگی"تري تحت عنوان گربز

در جریان مصاحبه، .می دهندرا تشکیل"طبقه"مشابه یک 
شرکت کننده به هر توسط جدید اشاره به هر واحد مفهومی 

باعث افزوده شدن یک قلمداد و براي او عنوان یک منبع استرس

1. Cote Procedure

اي فراوانی طبقهبه بعد از آنمربوطه شد،رقم به فراوانی ویژگی 
.  یک واحد اضافه شدشت هم که آن ویژگی در آن قرار دا

یافته ها
به سه طبقه میدانی کاران پارالمپیکومنابع استرس دو

هاي زااسترس: این سه طبقه عبارت بودند از.قابل تقسیم بود
، مالحظات ارتباطیزاهاي مربوط به استرس، ورزش دو و میدانی

هاي زااسترس. شغلی/نیازهاي تحصیلیزاهاي مربوط به استرسو 
نتیجهاهمراه بکهکردمیاشاره ري عناصبه دو و میدانیورزش 

: بدین شرح بوداین طبقه شامل چند ویژگی . بودتیم شرکت در
، مالحظات تمرینی و مالحظات ، عملکردمزایاي عضو تیم بودن

واحدهاي این شامل مزایاي عضو تیم بودن ویژگی . سیاسی/دینی
عشق به بازي در باالترین سطح، شناسایی توسط :بودمفهومی

م، اجتناب از حذف شدن، احساس تعلق به تیم، رسیدن به مرد
پول، تکرار تجارب توسط فرزندان، در کنار مربی خوب بودن، 

تر بودن از دیگران، کسب مقام، الگو بودن براي سایر قوي
هدر ، طبیعی جلوه کردن و نداشتن ضعف، اجتناب از به معلوالن

به رالمپیکپادو و میدانیرفتن زحمات چندین ساله، معرفی 
و حفظ ،اجتماعیمنزلتنار قهرمانان دیگر بودن، کسبمردم، ک

. مقام
که  با شدعواملی را شامل می،ویژگی مربوط به عملکرد

یاکیفیت اجرابر شد داده میو احتمال مرتبط بودروز مسابقه 
ن طبقه عبارت ایواحدهاي مفهومی. گذار باشدرزشکار اثررکورد و

بازي در مقابل تماشاچی، تغییرات آب و هوا و مشکالت : ازندبود
انطباق با آن، تغذیه هنگام مسابقه، خستگی جسمانی، مشکالت 

، ي معلولیتهامربوط به ابزارهاي ورزشی، تقلب و تغییر کالس
نتایج مربوط به آزمایشات دوپینگ و عواقب آن، غیرمنتظره بودن 

ربیان هنگام شروع هاي تکنیکی محضور رقیبی قوي، توصیه
ها هنگام ها و دست و پاگیر بودن آنپرتاب، اندازه نبودن لباس

مسابقه، بدخواب شدن شب قبل از مسابقه و تأثیر سوء آن بر 
اجرا، خواندن نام ورزشکار هنگام مسابقه، حضور زودتر از موعد 

ی داشتن مسابقه بنا به خواست مربی، دسترسدر محلورزشکار 
برايداشتن کافی ی قبل از مسابقه، فرصت سرویس بهداشتبه

پزشکی و چگونگی رفع اضطراريماندگی، نیازهايجبران عقب
جهت اولین نفر یا آخرین نفر بودن و درست قبل از مسابقه، هاآن
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طبقه مالحظات تمرینی بود که عواملی را این ویژگی سوم . اجرا
هاي واحد. بودندکه بر تمرین و شرایط آن تأثیرگذارشد شامل می

تمرینات مربوط به آمادگی :ازندمفهومی این ویژگی عبارت بود
جسمانی، مالحظات سالمتی در تمرین، امکانات رفاهی اردو، 

اوقات فراغت، میزان بازخورد انگیزشی مطلوب ناهايبرنامه
کاري و کمبود بجاي مربی، کمدریافتی هنگام تمرین، تنبیهات نا

ورزشکار هنگام ین مربی، سالمتوقت مربی، به روز نبود
تمرین، حفظ رکورد از فصل درهاگیريتعدد رکورد،رکوردگیري

تمرینی به تمرین دیگر، استرس مربی، کم شدن فرصت تمرین به 
درآمد براي حضور ومشکالت رفتو یفتکالدلیل وجوب سایر 

سیاسی/ دینیآخرین ویژگی این طبقه را مالحظات . تمرین
نگرانی : ازندواحدهاي مفهومی این ویژگی عبارت بود.تشکیل داد
باال نرفتن پرچم کشور ما به دالیل سیاسی در احتمال حاصل از 

نظیر حفظ حریم بین محرم و دینیبرخی از مسابقات، آداب 
رژه ، نحوههاپوشش اسالمی براي خانمهم نخوردنبه،نامحرم

نگام مسابقه، رفتن، عدم امکان حضور وابستگان مورد عالقه ه
. مشکل بودن حضور در نماز جماعت با توجه به معلولیت

بود مالحظات ارتباطیزاهاي مربوط به دوم، استرسهطبق
و دو و میدانیهجامعو دوستان، ه خانواد: داشتسه ویژگی که 

شامل این ویژگی خانواده و دوستان. اجتماعیمالحظات
روانی حاصل از خانواده،  فشار توجه: بودهاي مفهومیواحد

دین به خانواده ها، احساس خانواده براي رسیدگی به آندرخواست 
ها، وستان براي صرف زمان بیشتر با آنها، انتظار دو نگرانی براي آن

فرصت کم براي دیدار خانواده، فرصت کم براي دیدار دوستان، 
معه جاویژگی . رفتار بد و حسادت دوستان پس از کسب موفقیت

هاي روانیفشار:دو و میدانی شامل واحدهاي مفهومی زیر بود
اندرکارانی که هر یک به نوعی با ورزشکار در مسوولین و دست

رازداري در تیم، بی توجهی فقدانتغییر مربی، ، هستندارتباط
ورزشکارانی که قومیت ه بهتوجهات ویژبه ورزشکاران، مربی 

ات ارتباطی مربوط بهخاصی دارند، توقعات مربی، مالحظ

مالحظات . ولینوبدقولی مسو مسوولیناتاقی، توقعاتهم
زاهاي مربوط به استرسجتماعی آخرین ویژگی مربوط به طبقها

اشتباه مالحظات ارتباطی بود و شامل سطح توقع مردم، ترس از 
. وقعات محیط کار بود، باورهاي غلط مردم، و تدر جامعه

تحصیلی طبقه/نیازهاي شغلیهاي مربوط به زااسترس
ایجاد تعادل بین رفع دشواريزا بودند که منابع استرسسوم

را و نیازهاي شغلی ،نیازهاي تمرینی و مسابقه، نیازهاي تحصیلی
حظات به دو ویژگی مالاین طبقه. کردندمنعکس می

واحدهاي . شغلی و مالحظات زمانی تقسیم شدند/تحصیلی
حفظ : ازندشغلی عبارت بود/تحصیلیمی مالحظات مفهو

درس، گذراندن مراحل تحصیلی بدون وضعیت مورد قبول در
آمد به دانشگاه هنگام اردو و مسابقات، ووقفه، مشکالت رفت

بودن وضعیت جانبازي و نمشخص رآورده کردن توقعات کارفرما، ب
م مبنی بر استفاده نکردن از مزایاي آن، تأمین نظر استاد یا معل

تامین نظر مربی مبنی ،اولویت دادن به تحصیل نسبت به تمرین
در ویژگی مالحظات . بر اولویت دادن به تمرین نسبت به تحصیل

نحوه: ند اززمانی تحصیل و کار واحدهاي مفهومی عبارت بود
ریزي برنامهو تمرین، نحوهروزي براي کارریزي شبانهبرنامه
روزي براي تمرین و تحصیل، احتمال تالقی زمان مسابقه با شبانه

تالقی قرارهاي وزمان امتحان، زمان کافی نداشتن براي مطالعه
. کاري با زمان تمرین

پس از دسته بندي منابع استرس، واحدهاي مفهومی 
منابع استرس به طور ویژه براي هر ورزشکار مشمول هر کدام از 

هاي مفهومی مربوط ین واحدها در ویژگیمشخص شد و سپس ا
هاي هر طبقه براي ویژگیدر نهایت فراوانی.به خود قرار گرفتند

ه ارای1نتایج مربوطه در جدول .ها محاسبه شدتک تک آزمودنی
همچنین فراوانی مربوط به طبقات استرس در نمودار .  شده است

داده شده نشان2زا در نمودار هاي استرسو فراوانی ویژگی1
.است
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1نمودار 
معلولینمیدانیودوبع استرس ورزشکاران عضو تیم ملیسه طبقه اصلی منفراوانی

2نمودار 
معلولینمیدانیوتیم ملی دوورزشکاران عضودر استرسمفهومی منابع هايیژگویفراوانی 
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ي مربـوط بـه دو و       زاهـا دهد که استرس  نشان می  1جدول  
=N)263(به خود اختصاص داده اند      میدانی بیشترین فراوانی را   

اي کـــه در ایـــن طبقـــه بیـــشترین فراوانـــی را دارد و ویژگـــی
N).107(زاهاي مربوط به اجرا استاسترس بعد از آن قابـل  =
ترین ویژگی مزایاي عضو تیم بودن اسـت کـه در فراوانـی        مالحظه

ی هر یک از دو و میدانی کاران با ویژگی مربـوط            واحدهاي مفهوم 
N)101(به اجراي دو و میـدانی رقابـت مـی کنـد     نیازهـاي  . =

N)18(شغلی کمترین فراوانی را دارند/ تحصیلی و مالحظات =
N)7(فراوانیشغلی حداقل میزان/ تحصیلی را در بـین سـایر   =

.اندها به خود اختصاص دادهویژگی

1جدول 
ورزشکاران تیم ملی دو و میدانی معلوالن اعزامی به مسابقات پارالمپیکدر هر ویژگی عداد منابع استرس مرتبط بات

بحث
دو و خود ورزش هاي مربوط به در تحقیق حاضر استرس

سترس هايا. وانی را به خود اختصاص دادابیشترین فرمیدانی
استرس عترین منبمهممربوط به ورزش گلف، کشتی و اسکیت

بازان تیم گیر و اسکیترشته گلف، مردان کشتیزنان ورزشکار

؛ 1982اسکانالن، استین و رویزه، (ملی گزارش شده است 
؛1983اسپریمن، گلد، هورن و؛2004ژیاکوبی، فوره و وینبرگ، 

اهمیت . )2005ت و پلمن،ل؛ نیکولز، ها2007و همکاران، گوردن
ه مالحظات اجرایی ورزش که در ورزشکاران نوجوان مالحظ

مختص این طبقه از ) 2005پلمن،و ت ل، هانیکولز(شود می

طبقات و ویژگی ها
زن

123456
مرد
789101112

کل

282318183216241818242438263استرسورهاي دوو میدانی

913991481010812613101یاي عضو تیم بودنمزا

116871515116681619107اجراي دو و میدانی

52123231322430مالحظات تمرینی

212-112-1---32سیاسی/ مالحظات دینی

122031010811848129115مالحظات ارتباطی

24124454143236دوستان/ خانواده

511174434336657دو و میدانیهخانواد

13122--3-55112مالحظات اجتماعی

418-6--313---1شغلی/ نیازهاي تحصیلی 

17-4--1-1----مالحظات تحصیلی و شغلی

311-2--212---1نیمالحظات زما

404121284525382622383651396کل
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هاي مختلف و رشتهمردان بزرگسالبلکه در ورزشکاران نیست،
و انشل(است نیز مورد تاکید واقع شدهسطوح بین المللی 

جونز،هانتون و ؛ 2005، همکارانپونته و ؛ 1996وینبرگ، 
ورزش را در کنار هاي مربوط به استرسدیگرتحقیقات).2005

ز اهمیت س دیگر مانند مالحظات ارتباطی حایمنابع استر
ودا، بوریسویکز و د(اندنکردهبندي اولویتها را آناند اما دانسته

با این حال،.)1997، مک نامارا و همکاران؛ 1996جرمین، 
به عنوان را تحقیقات دیگري وجود دارند که نیازهاي تحصیلی 

در این میان می توان از تحقیق. اندر کردهمنبع مهم استرس ذک
نیازهاي تحصیلی و همزمانی آن را با مالحظات نام برد که کوهن

هاي خود آزمودنیباز منبع مهم استرس ورزشی دانشجویان گلف
مالحظات ) 1996(نشل و وینبرگ ا).1990کوهن، (ذکر کرد 

و) 2000(ولزنشل وا.اندارتباطی را منبع مهم استرس دانسته
مالحظات قبل از تمرین برخی از نیز )2000(و املکامپجونگ

میلر .افزودندمالحظات ارتباطی را نیز به عنوان منابع استرس به
ترین عامل استرس ورزشکاران را نیازهاي مهمهمکاران نیزو

رغم تفاوت علی). 2002میلر و کر، (آموزشی آنها قلمداد کردند 
دو تحقیق با نتایج تحقیق حاضر، خاطر هاي این ظاهري یافته

هاي تحقیق حاضر قهرمانان عضو تیم نماید که آزمودنینشان می
نیازهاي آموزشی بخشی از دامنه به طور طبیعی ملی بودند که 

که در حالیداد،زاي آنان را تشکیل   میگسترده منابع استرس
میلر و هاي تحقیق هم آزمودنیهاي تحقیق کوهن و هم آزمودنی

اهمیت داشتن نیازهاي آموزشی براي ،دانشجو بودند) 2002(کر
.دانشجویان ورزشکار امري بدیهی است

هاي ستیفوتبالضمن مصاحبه با) 2002(گیفورد نبلت و 
بازي فوتبال و نیازهاي مربوط بهاسترسهر دو منبع ،استرالیایی

نبلت و ین حال،با ا. با اهمیت ذکر کردندشغلی را /تحصیلی
و فقط به ذکر نکرده منابع استرس را فراوانی )2002(گیفورد

پس از شناسایی پژوهش حاضر . بودندها بسنده کرده شناسایی آن
شناسایی شده منابع فراوانی یک گام جلوتر رفته ومنابع استرس، 

از این جهت،.کرده استبر اساس اظهارات ورزشکاران ذکر را 
/نیازهاي تحصیلیطبقه. هستندجدیدحاضرهاي پژوهشیافته

ترین منبع استرس اهمیتکمهاي تحقیق حاضر در  یافتهشغلی 
)2007(گوردون و همکارانهاي این یافته با یافته. دادرا تشکیل 

در حالی که برخی تحقیقات به وجود چنین . استهمخوان
اسمول، و تدان، اسمی(اند زا اشاره کردهاي از منابع استرسطبقه

تحقیقات دیگر ،)2002نبلت و گیفورد،؛ 1990، کوهن؛ 2001
هاي خود پی اصوال به وجود چنین منبعی از استرس در آزمودنی

؛ 2005، همکارانپونته و ؛1982، اسکانالن و همکاران(نبردند 
هاي موجود در طبقات در بین ویژگی. )2005هانتون و جونز، 

سیاسی در بین /دینی الحظات مختلف، ویژگی مربوط به م
تحقیقاتی که در ،حاضر منحصر به فرد استورزشکاران مطالعه

خود را با این مواجهاندهاي اجتماعی متفاوت انجام شدهبافت
. اندمنبع اعالم نکرده

نظر از این که در چه صرفبدیهی است که ورزش،
ترس مربوط به خود را فعال اي از دنیا انجام شود، منابع اسمنطقه

هاي مشترك در ورزشکاران این امر باعث ظهور استرس. می کند
ابع هایی را که در بین منتفاوتبا این حال،. همه دنیا است

هاي فرهنگی می توان به تفاوتاسترس ورزشکاران یافت می شود 
ع ظهور طبقه خاصی از مناب. نسبت داد) 2005، همکارانو پونته(

سیاسی مربوط بود / ل دینی در تحقیق حاضر که به مسایاسترس
هاي زا به تفاوتتفاوت در منابع استرس. ي بر این ادعا استشاهد

با این ). 2003،یا و انشلاهود(قومی نیز نسبت داده شده است 
هاي تحقیق حاضر حال، به نظر می رسد که معلول بودن آزمودنی

یق با تحقیقات پیشین باشد، هاي این تحقدلیل اصلی تفاوت یافته
هاي هاي فرهنگی و قومی نیز در مورد آزمودنیهر چند تفاوت

.  این تحقیق صادق است
گذشته ذکر شده است هايپژوهشگونه که در همان

به ورزشکاران نخبه ها و مربیانتیمیهم، ی که از محیطاسترس
، و جونزانتونه(استاسترس رقابتی شخصی باالتر ازوارده شده 

اي را دربر دارد که از حاضر نیز واحدهاي مفهومیمطالعه.)2005
حکایت ها و مربیانتیمی، هماعمال شده از محیطوجود استرس 

از این رو جا دارد که به این مقوله و کنترل آن نیز توجه . می کند
و رديد و به لحاظ این که در مطالعاتی نظیر بررسی هاشو

حمایت ) 2004(و همکارانش مک جورجو  ) 2007(شانهمکار
ها به حساب می اي مفید براي این استرساجتماعی کنترل کننده

هاي بیشتر این عامل را در کنترل آید شاید بتوان ضمن بررسی
ن داد که  هاي تحقیق حاضر نشایافته.  مدنظر قرار داداسترس 
منابع ترینمهمهاي مربوط به ورزش دو و میدانی،استرس

. مپیک بودندنان شرکت کننده در مسابقات پارالاسترس قهرما
هاي استرس:منابع دیگر استرس، به ترتیب عبارت بود از
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هاي و استرسهاي خانواده دو و میدانیاسترسدوستان،/ خانواده
. مربوط به مالحظات اجتماعی

ی ز اهمیت مهاي تحقیق حاضر از چهار جنبه حاییافته
تیم ملی به کاران دو و میدانیتمامی منابع استرس اول،. باشند

ه منابع پر تواتر اکتفا نشده است،و فقط بانددقت توصیف شده
زاي ورزشکاران را تري از منابع استرساین امر تصویر بزرگ

هاي تحقیق همگی معلول و عضو ، آزمودنیمدو. می کندترسیم 
همیت این امر با عنایت به کمبود ا.اندتیم ملی معلوالن بوده

منابع استرس ،سوم.شودمیاطالعات الزم در این زمینه مشخص 
چهارم،و.اندبندي شدهدرجهبر اساس فراوانی شناسایی شده،

این امر تعمیم بخشی ها همگی قهرمانان ایرانی هستند،آزمودنی
ر ها به ورزشکاران ایرانی دیگر میسر و درك رفتااز یافته

.  تر می کندورزشکاران ایرانی را آسان

در صورتی که منابع استرس معرفی شده توسط تحقیق 
کمیته ملی هاي آتی قرار گیرد، تدبیر حاضر مورد تصدیق پژوهش

سطح عملکرد جهت افزودن سالمتی روانی و ارتقايپارالمپیک 
کمیتهاینو خواهد داشتمستنديبناي نظري زیرقهرمانان 

از منابع استرس و حمایت اجتماعی استفادهو با اطالع تواندمی
کننده مهم استرس باشدکنترلهت تعدیل این منابع،جالزم

همچنین ).1985ویلز،کوهن و ؛1986کاترونا، راسل و رز،(
کنندهتعدیلهايدر اتخاذ شیوهاین منابع ممکن است شناخت 

لذا، .)2000ن، وو یاربینس(مناسب از سوي مربیان مفید باشد
هاي ورزشی و مطالعه منابع استرس معلوالن ورزشکار در رشته

هاي جنسی سطوح سنی متفاوت، با رویکردي که به تفاوت
.پیشنهاد تحقیق حاضر استورزشکاران نیز توجه کند،

عمراج
زمینه ).1983(. و هیلگارد، اي. ، اتکینسون، ر.اتکینسون، ر

و همکاران نقی براهنیمحمدترجمه. گاردروانشناسی هیل
.نشررشد: تهران. جلد دوم. )1387(

آموزش.)1940(.، و رابرتز، کی.سی،پمبرتن،.یک، اسپینک
مفاهیمدركعملی برايراهنماي،ورزشیشناسیروان

موسويواعظمحمدکاظمترجمه .ورزشیشناسیاساسی روان
.دشنشر ر: تهران. )1382(معصومه شجاعیو

هاي هوش و نظریه و کاربرد آزمون. )1376(. پاشاشریفی، ح
.نشر سخن: تهران.شخصیت
علی ترجمه احمد. شناسی فیزیولوژیکروان. )1997(. کاالت، جی

.نشر دانشگاه شاهد: تهران. جلد دوم). 1376(نورباال
ونه با استرس خود در ورزش مقابله چگ. )1386(. مختاري، پ

. ایرانپارالمپیکنشر آکادمی ملی المپیک و : نتهرا.کنیم
.تئوري تا عملازی،شناسی ورزشروان).2003(.م.ه،انشل

.اطالعاتنشر : تهران. )1385(مسدداصغرعلی ترجمه
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