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  مقدمه
 قشرهاي از را زيادي مندان عالقه ما، كشور و جهان سراسر در ورزش ترين محبوب عنوان به فوتبال

 زن و مرد ها ميليون لذت و هيجان شادي، موجب كه اي گونه به است؛ كرده جذب خود به مختلف

 اين در سالمتي با تبطمر مشكالت ديگر و ها آسيب تعداد افزايش مقابل، سوي در متأسفانه. شود مي

 محسوب ورزشي هاي فعاليت ناپذير اجتناب بخش ها آسيب اگرچه. است كننده نگران ورزشي رشتة

 هاي خسارت و ها آسيب كاهش و پيشگيري و آگاهي افزايش منظور به اي گسترده هاي تالش شوند، مي

 هاي مهارت كه است اي پيچيده برخوردي ورزش فوتبال، ).1(است  گرفته صورت آن از ناشي

. است چشمگير آن در نيز آسيب خطر و كند مي طلب را بااليي تكنيكي و تاكتيكي رواني، فيزيولوژيكي،

 يورو، ها ميليون ساليانه رفتن هدر موجب كند، مي تهديد را بازيكنان سالمت اينكه بر عالوه ها آسيب اين

 آمده وجود به آسيب هر كه دادند نشان) 2004( 1همكاران و اكستراند. شود مي ها باشگاه مالي منابع از

 تيم، يك بازيكنان از درصد 10 حدود هفته هر و دارد همراه به را مسابقه چهار در غيبت ميانگين، طور به

 پيامدهاي و فوتبال بازيكنان تعداد روزافزون رشد به توجه با. نيستند تمرين به قادر آسيب علت به

 شيوع كه پيشگيرانه هاي برنامه كاربردن به و طراحي ها، آسيب از ناشي رواني و اجتماعي اقتصادي،

  ).4( است نياز مورد دهد، كاهش را ها آسيب

 دارند، نياز آسيب صحيح تشخيص به تنها نه كنند، مي فعاليت قهرماني سطح در كه ورزشكاراني

 از را ورزشي هاي عاليتف مناسب و مجدد اجراي غيبت زمان كمترين با تا شوند درمان كامالً بايد بلكه

 نيست، آنان روي زيادي فشار و شوند مي ورزش جذب اتفاقي طور به كه مشتاقي افراد حتي. بگيرند سر

 ممكن است امر، اين شوند؛ مبتال رواني و جسمي عوارض به جزئي آسيبي بروز صورت در است ممكن

 نيز آنان زندگي كيفيت و المتيس بر كه شود شان عالقه مورد وزشي رشتة در آنان مؤثر شركت مانع

 ورزشي زندگي دوران در ورزشكاران بيشتر كه است مشكالتي از ورزشي هاي آسيب). 6(گذارد  مي تأثير

 پيشگيري و آگاهي رو ازاين. است مربيان و ورزشكاران هاي نگراني جمله از و شوند، مي مواجه آن با خود

 اين به عالقه اخير هاي سال در منظور همين به. رسد مي نظر به ضروري آن با مقابله و ديدگي آسيب از

 اميد اين با. كنند بررسي را آنها وقوع چگونگي و ها آسيب ماهيت تا است يافته افزايش تحقيق از حوزه

 از پيشگيري ضمن و شود كسب بيشتري آگاهي و دانش ها، آسيب ماهيت جانبة همه بررسي طريق از كه

                                                           
1. Ekstrand & et al 
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 دخالت زمينه اين در مختلفي عوامل. شود كمك نيز ديدگي آسيب از رهايي و توانبخشي فرايند به آنها

 و احساسات افكار، شايد دهند نشان تا اند كرده تالش ورزش شناسي روان محققان رو، ازاين. دارند

 پزشكي روان علم در. باشند داشته نقش ها ديدگي آسيب وقوع و شيوع ميزان در شخصيتي هاي ويژگي

 با آن ارتباط و شناختي روان هاي آشفتگي مراحل ها، ديدگي آسيب بر شناختي وانر عوامل تأثير

 شناختي، روان عوامل و ورزشي هاي آسيب بين رابطة با وجود. است شده بررسي جسمي هاي بيماري

 نفس، اعتمادبه اهداف، شخصيت، مانند رواني عوامل ).3( دارد وجود زمينه اين در محدودي اطالعات

 ورزش مختلف شرايط در فرد عملكرد كنندة تعيين خطرپذيري، استعداد و فشار تحمل واناييت انگيزه،

 عوامل بين ارتباط. شود مي استفاده تيم افراد عملكرد بهبود منظور به گاهي ذهني تمرينات از. هستند

 در ماريش انگشت علمي مطالعات و گرفته قرار توجه و بحث مورد ندرت به ديدگي آسيب احتمال و رواني

 حاالت نيمرخ مانند شناسي روان هاي آزمون از برخي اخير، هاي سال در .است گرفته انجام اين زمينه

 و پردازند مي فرد رواني و روحي وضعيت گيري اندازه به ها آزمون اين. است شده استفاده ورزش در خلقي

 اين همچنين. گيرند مي قرار استفاده مورد شود، مي خوانده تمريني بيش آنچه دادن نشان منظور به

 حاكي و اند شده كار برده بهها  ديدگي آسيب و رواني عوامل بين ارتباط بررسي و مطالعه منظور به ها آزمون

 ديدگي آسيب كاهش در هستند، مرتبط بهينه عملكرد با كه عواملي و خصوصيات از دسته آن كه آنند از

 مثبت، تفكر كه است اين بر عقيده .دارند نقش نيز يديدگ آسيب از پس تر سريع و مؤثر توانبخشي و

 احتمال كاهش در استرس با مقابله توانايي و باال انگيزة كافي، نفس اعتمادبه تكليف، بر باال تمركز

 تفكر پايين، انگيزة كم، تمركز مانند رواني عوامل مقابل، طرف در همچنين. است مؤثر ديدگي آسيب

 احتمال افزايش به توانند مي استرس با مواجهه در پايين توانايي و فيكا نفس اعتمادبه نبود منفي،

  ).1( منجر شوند ديدگي آسيب

 كه را هايي پرسشنامه و دارد تمركز شناختي روان هاي مهارت كاربردي بر ورزشي شناسي روان

سنجش  ايكنند، بر مي معتبر طراحي هاي نظريه براساس و علمي هاي شيوه از استفاده با شناسان روان

 از امروزه عملكرد، تر دقيق و بهتر بيني پيش منظور به. برد مي كار به ورزشكاران رواني هاي مهارت وضعيت

 گيرد مي قرار آن در ورزشكار كه موقعيتي و ورزشكار شخصيت هاي ويژگي براساس كه تعاملي مدل

اندازه اوست، بنابراين تموقعي و شخصيت محصول زمان هر در ورزشكار خلق چرا كه شود، مي استفاده

 سياهة نيمرخ حاالت خلقي بر). 5(بود  خواهد معتبري روش عملكرد زمان در ورزشكاران گيري خلق 

 بتوانند تا كند كمك مي شناسان روان و پژوهشگران به اين پرسشنامه. اساس رويكرد تعاملي ساخته شد
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يك  داشتن وجود عقيدة و باور). 10(كنند  سيرنيست، تف آنها ابراز به مايل يا قادر فرد كه را اطالعاتي

 در آزمون اين از كه كسي اولين. آمد وجود به ميالدي 60 دهة موفق از براي ورزشكاران آل شخصيت ايده

 آزمون اين از ورزشكاران خلق حالت درك براي او .بود 1مورگان كرد، ورزشي استفاده علوم حيطة

 بيانگر كه شد معرفي ورزشي شناسي روان به ادبيات او توسط) 1 شكل( يخي كوه نمودار و استفاده كرد

  ).20( است برجسته ورزشكاران عادي خلق

  

  
. دهد نشان مي را برجسته ورزشكاران رواني حالت نمودار، اين. كرد معرفي مورگان كه يخي كوه نمودار .1 شكل
 از آن بيرون قلة كه كند مي ايجاد را يخ كوه مانند تصويري ها، نمره ساير ميانگين از سرزندگي نمرة بودن بلندتر

  .است آب
  

ديده  در برخي تحقيقات براي بررسي حاالت خلقي ورزشكاران آسيب 2از آزمون نيمرخ حاالت خلقي

ديدگي و شدت آسيب در ورزشكاران  قبل و بعد از آسيب و در برخي ديگر ارتباط حاالت خلقي با آسيب

 رابطة .است شده استفاده تمرين فشار نمايش براي كرات مچنين بهه). 13-18 ،32(استفاده شده است 

 و سرعتي بازان دوندگان، قايقرانان، اسكيت در آزمون اين هاي نمره در تغييرات و تمرين فشار بين

 كل گيري نمرة اندازه POMSاز  از مشكالت استفاده يكي). 29-31(است  شده مشاهده گيران كشتي

). 20-26(اند  كرده استفاده كل نمرة از زمينه اين در ورزشي هاي پژوهش از يبسيار. است خلقي اختالل

 شناختي و روان تا باشد فيزيولوژيك سرزندگي بيشتر و خستگي عامل دو تغييرات در رسد مي نظر به

 و ها يعني ورزشكاران آزمودني از گروه دو براي آن از تفاوت استفاده دهندة نشان حدودي تا احتماالً

اين زمينه  گذارند، در خلق اثر مي كل نمرة در سرزندگي خستگي و هاي نمره كه از آنجا. است رانبيما

                                                           
1. Morgan 
2. Profile Of Mood State 
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خلقي  اختالل مفهوم به سنگين بدني خلق در تمرين كل نمرة بودن پايين .دارد وجود تعبير سوء امكان

 مشكالت از يكي بنابراين. است شديد بسيار تمرين وي درگير است كه اين به مفهوم نيست، بلكه وي

 خلقي اختالالت به ورزشكاران آيا كه كرد بيان صراحت با توان نمي كه است اين POMSاز  استفاده

 تغييرات پژوهشگراني كه. فيزيولوژيك است تغييرات از ناشي معمول طور به آنان خستگي يا دچارند

راحتي  به مفرط، تمرين سندروم به ورزشكاران مبتال توصيف در كنند، مي مطالعه را ورزشكاران رواني

 افسردگي،. است دشوار ورزشكاران در واژه تفسير اين زيرا كنند، استفاده افسردگي واژة از توانند نمي

 تمريني هاي دوره در POMSآزمون  در افسردگي هاي و نمره است مشخص عالئم با باليني اصطالح

 در POMSآزمون  در افسردگي هاي افزايش نمره كه دهد مي نشان تمرين مفرط سندروم ادبيات شديد

به  شناگران مبتال شده ادعا ديگر، سوي از) 23-25(است  متداول بسيار تمريني شديد هاي دوره

اند  بوده افسرده باليني نيز نظر از و داده تشخيص افسرده را آنان POMSمفرط،  تمرين سندروم

 دربارة احتماال باشد، صادق شناگرانبرخي  در است ممكن امر اين چند هر رسد مي نظر به). 28،26(

بازتاب افزايش  POMSهاي افسردگي در آزمون  احتماالً افزايش نمره. نيست درست همة ورزشكاران

 در را وسيعي مطالعة) 2000( 1پراپاوسيس). 12(افسردگي خلقي بوده و بيانگر افسردگي باليني است 

 نتايج خلقي حاالت ها و ويژگي نظر از كه رسيد نتيجه اين به و داد انجام ناموفق و موفق ورزشكاران بين

 دهد، مي نشان را POMSزياد  پايايي ها يافته اين. بود ورزشكاران غيرموفق از بهتر موفق ورزشكاران در

 بايد و كرد اكتفا POMSبه  فقط نبايد ورزشكاران عملكرد بيني پيش در كه توجه داشت بايد چند هر

  .)27(كرد  لحاظ نيز را موارد ديگر

تري كسب  ورزشكاران نسبت به افراد غيرورزشكار در آزمون نيمرخ حاالت خلقي نتايج كلي ضعيف

عنوان نيمرخ كوه  تري نيز برخوردارند كه اين موضوع به اند و از سطوح انرژي باالتر و خستگي پايين كرده

لقي نمايانگر مقادير كلي تمريني، نتايج آزمون نيمرخ حاالت خ در موارد بيش. شود يخي شناخته مي

كه  درصورتي). نيمرخ وارونة كوه يخي(بااليي است كه حاكي از سطح انرژي پايين و خستگي باالست 

تواند از سطح فشار وارده بر تيم  صورت منظم انجام گيرند، مربي مي هاي نيمرخ حاالت خلقي به آزمون

. ت فشار، به سطح تنش رواني وابسته استتجربه نشان داده كه درجا. در طول دوره يا فصل مطلع شود

آورد كه خيلي زود بتوان به  هاي نيمرخ حاالت خلقي اين فرصت را فراهم مي همچنين اجراي آزمون

هنگام تفسير نتايج حاصل از آزمون، بايد اين نكته بايد مدنظر . تمريني در بازيكنان پي برد عالئم بيش
                                                           

1. Prapavessis 
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بقه تنها يكي از انواع فشارهاي موجود است و ديگر عوامل فشار قرار گيرد كه فشار ناشي از تمرين و مسا

ديدگي  در هر صورت، فشار كلي احتمال آسيب. خارج از فوتبال نيز ممكن است بر نتايج تأثيرگذار باشند

آگاهي از ميزان فشار ناشي از عوامل مربوط به فوتبال و ديگر عوامل، . در فوتبال را افزايش خواهد داد

بنابراين مربي بايد رابطة خوب و . اي دارد ارايي بيشتر نيمرخ حاالت خلقي اهميت ويژهمنظور ك به

  ). 1(نزديكي با بازيكنان داشته باشد و حساسيت كافي را براي ارزيابي نتايج مختلف نشان دهد 

شوند، از نظر  ديدگي مي دهند، بازيكناني كه دچار آسيب هاي نيمرخ حاالت خلقي نشان مي آزمون

هاي شديدتر، افت سالمت رواني و تمايل به افسردگي غيرمعمول  در موارد آسيب. پذيرند ني تأثير ميروا

توانند تأثيرات توانبخشي را از بين ببرند و خطر بروز  رسد كه عوامل رواني منفي مي نظر مي به. نيست

ظور بازيابي مجدد من به. هاي جديد به محض ورود فرد به اين دورة تسلسل افزايش خواهد يافت آسيب

دقت  هاي بيشتر، اقدامات توانبخشي بايد به ديدگي قدرت، چابكي و هماهنگي براي كاهش احتمال آسيب

اي براي بهبود وضعيت رواني افراد  توان از اقدامات توانبخشي ويژه همچنين مي. تحت نظارت قرار گيرد

 ديدگي آسيب احتمال و بوده پربرخورد يها رشته از يكي فوتبال كه آنجا از). 1(ديده كمك گرفت  آسيب

فوتبال روي نيمرخ حاالت خلقي آنها تأثير  بازيكنان آسيب است، آيا پرسش جاي است، زياد آن در

  گذارد يا خير؟ مي

طور مستقل تأثير آسيب روي نيمرخ حاالت  با توجه به بررسي محقق در داخل كشور تا كنون به

ق بر آن شد تا اين مسئله را بررسي كند تا اينكه مسئوالن خلقي بررسي نشده است، بنابراين محق

تر به ميادين ورزش اقدامات الزم را  ورزش، مربيان و حتي خود ورزشكاران براي بهبود و برگشت سريع

ديده  موقع به ورزشكاران آسيب شناختي مناسب و به مدنظر قرار دهند و با استفاده از مداخالت روان

  .كمك كنند

  
  روش تحقيق

اين تحقيق توصيفي است كه در آن نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان فوتبال باشگاه پرسپوليس تهران قبل 

روي بازيكنان تيم پرسپوليس تهران  91 – 92اين تحقيق در فصل . و بعد از آسيب با هم مقايسه شد

بعد از  ديدگي و سپس در طول فصل بازيكنان يك بار در ابتداي فصل و قبل از آسيب. انجام گرفت

پس از تكميل پرسشنامه براي بار دوم نتايج دو . ديدگي براي بار دوم  پرسشنامه را تكميل كردند آسيب

  .مرحله با هم مقايسه شد
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جامعة آماري اين تحقيق همة بازيكنان فوتبال باشگاه پرسپوليس بودند كه در ردة سني بزرگساالن 

نمونة آماري تحقيق برابر با ). بازيكن اين باشگاه 54شامل (كردند  بازي مي 91 – 92و اميد در فصل 

  .در نظر گرفته شد) نفر 54(تعداد جامعه 

ديدگي بازيكنان و متغير وابسته نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان  متغير مستقل تحقيق حاضر، آسيب

برتر ايران ديدگي بازيكنان فوتبال در ليگ  با توجه به اينكه آسيب. فوتبال باشگاه پرسپوليس تهران بود

شود، بدين منظور از پزشك باشگاه پرسپوليس  صورت مستند ثبت مي توسط پزشك هر باشگاه به

ها را بين بازيكنان پخش و  ديدگي بازيكنان، پرسشنامه خواسته شد تا در ابتداي فصل و قبل از آسيب

ثبت آسيب و  ديدگي براي آوري كند و سپس در طول فصل بازيكنان بعد از آسيب پس از تكميل جمع

ديده  انجام فرايند درمان به پزشك مراجعه كردند كه پزشك براي بار دوم پرسشنامه را به بازيكن آسيب

ديده فقط  داد و پس از تكميل آن را جمع كرد و اين كار تا پايان فصل انجام گرفت و هر بازيكن آسيب

  .يك بار اين پرسشنامه را براي بار دوم تكميل كرد

 65خلقي  نيمرخ حالت. شد استفاده )POMS(خلقي  حاالت نيمرخ از پرسشنامة پژوهش اين در

 غيربستري بيماران از سنجي روان مقاصد براي 1دراپلمن لور، مك نار، توسط 1971 سال در و دارد گزينه

از  حاصل زودگذر هاي حالت بررسي براي ابزاري ايجاد آن، طراحان اصلي هدف). 7-9 ،19(شد  طراحي

 حاالت نيمرخ آزمون. شد ورزش استفاده شناسي روان حوزة در سرعت به اما بود، دارودرماني و يروانكاو

 گذشتة هفتة و فعلي احساس تا خواهد آزمودني مي از كه شود مي اجرا دستورالعملي طريق از خلقي

 از :ندعبارت كه كند مي بررسي را رواني حالت شش اين آزمون. كند ذكر را خود) كنوني احساس شامل(

 كه است رواني حالتي افسردگي. )5،12،19،25(سردرگمي و خستگي سرزندگي، خشم، افسردگي، تنش،

 كندي آن شامل عالئم. شود مشخص مي خود سرزنش نفس و عزت ضعف، نااميدي، غمگيني، احساس با

 ردرگمي،س). 2( اشتهايي است بي و خوابي بي ديگران، از گيري كناره تهييج، گاهي يا حركتي_ رواني

 تنش،. كند مي تظاهر شخص يا زمان، مكان به نسبت مختلف گيري جهت با كه است هشياري اختالل

. است شديد ناكامي و نگراني نتيجة در از عضالت، مشخص گروهي در كوفتگي و سفتي احساس

 عصبي شدن خشم، .بودن و پرانرژي شاد بدني، و ذهني بيان سرزندگي براي است اصطالحي سرزندگي،

 5 آزمون سؤال 65 از كدام هر مقابل در و است ليكرت نوع از سياهه اين). 12(پرخاشگرانه  رفتار يا

 ترتيب به هر گزينه به. زياد خيلي و زياد تقريباً متوسط، كمي، وجه، هيچ به: دارد وجود شرح اين گزينه به
                                                           

1. Mc Nair, Lorr, Droppleman 
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 در. است از خلق حالت آن قدانبيانگر ف) وجه هيچ به( اول گزينة. گيرد مي تعلق نمره چهار تا صفر از

 به مربوط آزمون سؤاالت يك از از هر. شود مي حالت افزوده آن وجود شدت بر ترتيب به بعدي هاي گزينه

 زمان گذشت با خلق رود مي انتظار چند هر). 19( شود مي شش نمره حاصل خلقي، شش حالت از يكي

زماني  چارچوب سه در POMSروايي  و ييپايا كه دريافتند آزمون اين كند، پديدآورندگان تغيير

  .)5(كند  نمي فراواني تغيير شده است، گرفته نظر در آزمون اجراي براي كه مختلف

 بازيكنان بين ها پرسشنامه مشابه و كافي توضيحات با و يكسان شرايط در ها، داده آوري جمع براي

بررسي  براي سپس شد، وتحليل تجزيه توصيفي آمار هاي روش اساس بر تحقيق هاي داده ابتدا. شد پخش

 در) وابسته tآزمون (تأثير وقوع آسيب بر نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان از روش آمار استنباطي مربوط 

 -18 افزار نرم از استفاده با ها داده كل وتحليل تجزيه. شد استفاده 05/0 ≤ آلفاي با% 95 معناداري سطح

SPSS گرفت انجام.  

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

صورت متن،  نتايج به. دست آمد هاي تحقيق به ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، اطالعاتي دربارة داده

هاي تحقيق نشان داد كه همة بازيكنان تيم پرسپوليس تهران  داده. جدول و نمودار نشان داده شده است

  .5/23 ±7/5امنة سني آنها برابر بود با در طول يك فصل حداقل يك آسيب را متحمل شدند و د

  ) =54n(هاي تحقيق  هاي توصيفي آزمودني ويژگي. 1جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل  متغير

  432/3  185/11  17  7  تنش قبل از آسيب
  386/3  685/11  15  7  افسردگي قبل از آسيب
  254/3  574/10  16  7  خشم قبل از آسيب
  161/2  167/21  24  18  يبسرزندگي قبل از آس

  564/3  407/5  12  2  خستگي قبل از آسيب
  467/5  666/7  17  1  سردرگمي قبل از آسيب

  94/1  463/18  21  15  تنش بعد از آسيب
  745/1  555/17  20  15  افسردگي بعد از آسيب
  21/1  574/18  20  17  خشم بعد از آسيب

  81/2  85/12  16  9  سرزندگي بعد از آسيب
  439/2  78/13  16  10  آسيب خستگي بعد از

  08/2  8/14  17  11  سردرگمي بعد از آسيب
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اسميرنوف نشان داد متغيرهاي تحقيق توزيع طبيعي دارند، از روش  - از آنجا كه آزمون كولموگروف

بدين منظور براي مقايسة نيمرخ . ها استفاده شد تحليل داده و منظور تجزيه آماري استنباطي پارامتريك به

وابسته در  tي بازيكنان فوتبال تيم پرسپوليس تهران قبل و بعد از آسيب از روش آماري حاالت خلق

 2وابسته در جدول  tنتايج آزمون . استفاده شد 05/0تر يا مساوي  با آلفاي كوچك% 95سطح معناداري 

  .نشان داده شده است
  

پرسپوليس تهران قبل و بعد  نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان فوتبال باشگاه) وابسته t(مقايسة . 2جدول 
  از آسيب

  

  ها   اختالفات جفت

t df  sig انحراف   ميانگين
  استاندارد

ميانگين 
خطاي 
  استاندارد

اطمينان % 95
  اختالف

  حداكثر  حداقل
  تنش

  افسردگي
  خشم

  سرزندگي
  خستگي
  سردرگمي

277/7-  
87/5 -  
8-  
31/8  
37/8-  
12/7-  

32/3  
54/4  
02/4  
92/2  
84/4  
33/6  

45/0  
61/0  
54/0  
39/0  
65/0  
86/0  

18/8-  
11/7-  
09/9-  

51/7  
69/9-  
85/8-  

37/6-  
63/4-  
9/6-  

11/9  
04/7-  
4/5 -  

1/16-  
49/9 -  
61/14-  

88/20  
7/12-  

27/8-  

53  
53  
53  
53  
53  
53  

0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0  

  
خلقي بازيكنان فوتبال باشگاه  دهد كه تفاوت معناداري بين نيمرخ حاالت نشان مي 2نتايج جدول 

پرسپوليس تهران، قبل و بعد از آسيب وجود دارد، همچنين بين تنش، افسردگي، خشم، سرزندگي، 
  ).P=  0001/0(ديدگي بازيكنان تفاوت معناداري وجود دارد  خستگي و سردرگمي قبل و بعد از آسيب

  
  گيري بحث و نتيجه

 و درماني مختلف عناوين تحت پژوهشي ادبيات در آن، تغييرات و خلقي حاالت به فزاينده توجه

 براي سريع و اقتصادي اي شيوه به نياز گسترده، توجه اين .است شده منعكس ورزشي مداخالت

 مربيان براي خلقي حاالت اهميت .است كرده آشكار را زودگذر عاطفي حاالت سنجش و شناسايي

 تحت را تمرين فشار افزايش مانند آنان، رايج ايه گيري تصميم از برخي كه است زياد به حدي ورزش،

 رشتة ورزشكاران خلقي وضعيت تعيين براي ورزشي، رشتة هر مربيان است بديهي .دهد مي قرار تأثير

 داشتن اختيار در و سنجش، براي مناسب ابزار از استفاده خلقي، وضعيت شناخت به خود ورزشي

 را مهم خلقي حاالت مند، عالقه مربيان كه فرض اين داشتن نظر در با .نيازمندند ارزيابي براي هنجاري
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 نيمرخ سياهة پايايي و روايي .دارد قرار اولويت در هنجار، داشتن و مناسب ابزار از استفاده شناسند، مي

 پرسشنامه اين جامعيت و سادگي رواني، صراحت،). 12،11(است  شده مشخص پيش از خلقي حاالت

  .)12(دهد  مي افزايش ما كشور ورزش در دهاستفا براي را آن صالحيت

عوامل مختلفي روي نيمرخ حاالت خلقي ورزشكاران تأثير دارند، با توجه به مطالب ذكرشده يكي از 

ديدگي ورزشكاران است و از آنجا كه پژوهشي در داخل كشور در مورد تأثير  اين عوامل مؤثر، آسيب

رو محقق قصد داشت تا تأثير  انجام نگرفته بود، ازاينديدگي بر نيمرخ حاالت خلقي ورزشكاران  آسيب

جامعة آماري . آسيب را روي نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان فوتبال باشگاه پرسپوليس تهران بررسي كند

هاي سني بزرگساالن و اميد بود كه  تحقيق حاضر كلية بازيكنان فوتبال باشگاه پرسپوليس تهران در رده

در اين . آوري شد اطالعات مورد نياز با كمك پزشك تيم جمع. بودند مشغول بازي 91- 92در فصل 

  .ها استفاده شد تحليل داده و براي تجزيه) وابسته t(تحقيق از روش آماري توصيفي و استنباطي 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه قبل از آسيب نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان تيم پرسپوليس همانند 

آن نام برده است، بود و بعد از آسيب اين كوه يخي وارونه شد و حالت معكوس  كوه يخي كه مورگان از

همچنين نتايج نشان داد ميانگين تنش، افسردگي، خشم، خستگي و سردرگمي بعد از آسيب . پيدا كرد

نسبت به قبل از آن افزايش و سرزندگي كاهش يافته است و بين نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان فوتبال 

توان نتيجه گرفت كه  رو مي ازاين. تهران قبل و بعد از آسيب تفاوت معناداري وجود داردپرسپوليس 

در ) 1993( 1اسميت و همكاران. ديدگي است احتماالً يكي از عوامل اصلي اثرگذار بر اين تغييرات آسيب

فسردگي دريافتند كه بعد از آسيب ا "حاالت خلقي و عزت نفس قبل و بعد از آسيب"تحقيقي با عنوان 

يابد و آنها بيان  طور معنادار كاهش مي كه سرزندگي به يابد، درحالي طور معنادار افزايش مي و خشم به

كردند كه اختالف معنادار حاالت خلقي قبل و بعد از آسيب اشاره دارد بر آنكه اختالل خلقي بعد از 

شدند،  آسيب نسبت داده ميطوركه در تحقيقات قبلي گزارش شده است، احتماال به وقوع  آسيب همان

بروئر و ). 32(كند  شده بعد از آسيب را منعكس نمي به شدت آسيب نيز ارتباط دارند و صرفاً خلق مختل

استفاده كرده بودند، دريافتند كه برخي از  POMSدر تحقيق خود كه از پرسشنامة ) 1995( 2همكاران

كنند، و بين آسيب و افسردگي پس از  تجربه مي طور معنادار اضطراب رواني را ديده به ورزشكاران آسيب

توانند حاالت خلقي منفي پس از  اي مي آن ارتباط معناداري يافتند و اظهار كردند كه راهبردهاي مداخله

                                                           
1. Smith & et al 
2. Brewer & et al 
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در تحقيق ) 1996( 1الواله و فالينت). 13(آسيب و فرايند توانبخشي و بهبود آسيب را كاهش دهند 

تنش، افسردگي و (رده و از وجود ارتباط بين حاالت خلقي منفي استفاده ك POMSخود از پرسشنامة 

هاي  با فراواني و شدت آسيب در بازيكنان فوتبال و راگبي خبر دادند و استفاده از مداخله) خشم

 "در تحقيقي با عنوان) 2005( 2گاالمبوس و همكاران). 18(پيشگيرانة رواني را توصيه كردند 

، خشم، سردرگمي، خستگي، تنش و افسردگي را "يان ورزشكاران نخبههاي رواني آسيب در م بين پيش

در تحقيق خود حاالت خلقي را ) 2007( 3كلينرت). 15(هاي آسيب معرفي كرد  بين عنوان پيش به

نيمرخ حاالت خلقي ) 2009( 4و همكاران كانو). 17(هاي ورزشي معرفي كردند  بين آسيب عنوان پيش به

آنها مشاهده كردند كه با پيشرفت . طي فرايند توانبخشي ارزيابي كردندديده را  ورزشكاران آسيب

كه سرزندگي  يابد، درحالي توانبخشي و بهبودي بيشتر خشم، افسردگي و خستگي ورزشكاران كاهش مي

همچنين استفاده از مداخالت . ماند يابد و تنش همچنان در سطح باال باقي مي آنها افزايش مي

هوچيسون و ). 14(ديده پيشنهاد كردند  ا در فرايند توانبخشي ورزشكاران آسيبشناختي مناسب ر روان

در تحقيق خود دريافتند كه ورزشكاران پس از آسيب اختالل رواني را تجربه ) 2009( 5همكاران

كه سرزندگي  يابد، درحالي طور معنادار افزايش مي كنند و خشم و خستگي ورزشكاران بعد از آسيب به مي

هاي ذكرشده همخواني دارد و همانند ديگر تحقيقات  تحقيق حاضر با پژوهش). 16(يابد  ش ميآنها كاه

طور معنادار  دهد كه با وقوع آسيب، نيمرخ حاالت خلقي بازيكنان فوتبال باشگاه پرسپوليس به نشان مي

بند، يا نسبت به قبل از آسيب تغيير يافته و تنش، افسردگي، خشم، خستگي و سردرگمي افزايش مي

 است واضح ورزشكاران، عملكرد در خلقي حاالت اهميت به توجه با .يابد كه سرزندگي كاهش مي درحالي

 ورزشكاران خلقي وضعيت شناخت به فعاليت، از سطحي هر جنس و هر ورزشي، رشتة هر در مربيان كه

 فيزيولوژيك و رواني هاي مؤلفه و تمرين تنظيم فشار در را آنان شناخت اين كه چرا دارند، نياز

 را ورزشكاران آميز موفقيت عملكرد دستيابي به و كرده هدايت و راهنمايي تمرين، در كننده مداخله

هاي رواني و فيزيولوژيك ورزشكاران نيز  از آنجا كه عملكرد، فشار تمرين و مؤلفه .)7(كند  مي تسهيل

 ابزارهاي از با استفاده بايد هدف ينا به نيل براي مربيان است ديدگي آنها مؤثر است، بديهي روي آسيب

 در را ورزشكاران خود خلقي وضعيت حاضر، پژوهش همانند هايي پژوهش اجراي و مناسب سنجش
                                                           

1. Lavallee & Flint 
2. Galambos & et al 
3. Kleinert 
4. Cano & et al 
5. Hutchion & et al 
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قبل و (در طول فصل  )ماهر نيمه و نوجوان جمله ورزشكاران از( مهارت مختلف سطوح و سني هاي گروه

 جمله از نخبه بازيكنان در گرفته انجام تحقيقات نتايج با مقايسه اساس و بر كنند ارزيابي )بعد از آسيب

  .بپردازند ورزشكاران شرايط با مداخالت متناسب طراحي به حاضر تحقيق

ها  شناسان ورزشي تيم هاي اين تحقيق به مسئوالن، مربيان، پزشكان و روان بنابراين با توجه به يافته

ديده انجام  ترل وضعيت رواني بازيكنان آسيبريزي و اقدامات الزم را براي كن شود تا برنامه توصيه مي

وجود آمدن اختالالت خلقي بازيكنان  موقع از به شناختي متناسب و به دهند تا با مداخالت روان

  .ديده را كاهش دهند پيشگيري كنند و از اين طريق مدت درمان و بهبودي بازيكنان آسيب
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