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  ايراني در سطح ملي و بين المللي ررواني ورزشكاران كاراته كا -تاثير خستگي بر ويژگي هاي عاطفي
  

  چكيده 
ايراني در سطح ملي و بين المللي بود. شركت  ررواني ورزشكاران كاراته كا -هدف تحقيق حاضر تعيين تاثير خستگي بر ويژگي هاي عاطفي

ساله)  27تا  17بين المللي، نفر داراي عناوين  8نفر داراي عناوين ملي و  8ورزشكار مرد ايراني در رشته كاراته ( 16كنندگان شامل 
،پروتكل خستگي و مقياس بورگ بود. هر آزمودني پرسشنامه را قبل و بعد از  SCL-90-R  بودند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصيتي 

نشان داد كه  زوجي مقايسه شد. نتايج تحقيق tپروتكل خستگي كامل مي كرد. نتايج دو گروه با استفاده از آزمون تحليل واريانس و آزمون 
) ولي p<05/0المللي و ملي، قبل از خستگي در هيچيك از متغيرهاي تحقيق اختالف معناداري مشاهده نشد ( بين دو گروه ورزشكاران بين

). همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه در گروه ورزشكاران p>05/0بعد از خستگي بين دو گروه در خشم اختالف معنادار مشاهده شد (
) ولي در گروه p<05/0رواني قبل و بعد از خستگي اختالف معناداري مشاهده نشد ( –هاي عاطفي  للي در هيچيك از ويژگيالم بين

). بدين ترتيب، براساس p>05/0ورزشكاران ملي در ويژگي هاي افسردگي و خشم قبل و بعد از خستگي تفاوت معناداري مشاهده گرديد (
بايست بر تاثير خستگي روي عوامل خشم و افسردگي در ارتباط با بهبود  فت كه به طور كلي مربيان مييافته هاي موجود مي توان نتيجه گر

  ان توجه داشته باشند.رعملكرد كاراته كا
   

  المللي. : نشانگان رواني، خستگي، ورزشكار، كاراته كا، بينكليد واژه ها

  
  دمهمق

سطح آمادگي جسماني ورزشكاران باالتر باشد ديرتر دچار خستگي  آمادگي جسماني ارتباط تنگاتنگي با خستگي دارد. هر چه
شده و عملكرد بهتري را از خود نشان مي دهند. خستگي عاملي فيزيولوژيك است كه متعاقب فعاليتهاي روزمره و ورزشي ايجاد 

عدم توانايي ايجاد نيروي شود. اين فرآيندهاي فيزيولوژيكي در هر دو سطح مركزي و محيطي ايجاد مي شود كه اساساً با مي
مورد انتظار و يا با افزايش در تأخير شروع حركت همراه است . در حقيقت نه تنها جنبه هاي برونداد حركتي با خستگي تغيير 

). از طرفي مي دانيم كه  1مي كند بلكه تغييراتي نيز در حس عمقي متعاقب تمرينات خسته كننده مشاهده شده است ( 
رواني افراد ارتباط زيادي با شرايط جسماني آنها دارد. هنگاميكه افراد غيرورزشكار در معرض تمرينات خسته -ويژگيهاي عاطفي

به لحاظ تغييرات فيزيولوژيكي كه در سيستم اعصاب مركزي و ساير سيستمها رخ مي دهد، قادر به مقابله  كننده قرار مي گيرند
هاي ورزشي در مديريت فشار  بررسي تحقيقات مربوط به نقش ورزش و فعاليتو كنترل كامل فشارهاي رواني وارده نمي باشند. 

تواند بر روي فشار رواني افراد و حاالت خلقي مانند افسردگي، اضطراب، خشم، تنش  دهد كه فعاليت ورزشي مي رواني نشان مي
شناختي به طور ثابت پيش بيني كننده همچنين شواهد تجربي نشان مي دهد كه عوامل روان  ).2و نظاير اين ها تأثير بگذارد (

دوچرخه سوار حرفه اي، تفاوت حاالت خلقي آنها را  8) با انجام مطالعه بر روي 2005و همكاران ( 1لين). 3عملكرد هستند (
                                                            
1 ) Lane 
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ساعت فعاليت و تمرين بر روي دوچرخه ثابت مورد مقايسه قرار دادند و چنين بدست آوردند كه فعاليت فيزيكي  2قبل و پس از 
) انجام شده اين 2004( 1قيقي كه توسط باركهوف و هايبيباعث افزايش افسردگي، خشم و خستگي شده بود. از طرفي در تح

كنند به طور مكرر در  موضوع مورد توجه قرار گرفت كه برخي ورزشكاران علي رغم نتايج  خوبي كه در طول تمرينات كسب مي
هرمانان سطح رقابت ها شكست مي خورند.  لذا عزت نفس و حاالت عاطفي (خلق) سه گروه از ورزشكاران اسكي باز كه شامل ق

ملي، قهرمانان جهان و اروپا و قهرمانان المپيك بودند را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه بين سه گروه وزشكاران 
و فرم را با كاراته كاراني  هاي مسابقات كاراته در مبارزه ) نيز فيناليست1990( 2تفاوت معناداري مشاهده نشد. مك گوان و ميلر

داري در  مقايسه كردند و تفاوت معني (POMS)ي پايين تري كسب كرده بودند را با استفاده از نيمرخ حاالت خلقي كه رتبه ها
. با وجود زمان اندكي كه در كاراته )4( هاي تنش، افسردگي، خشم، انرژي، خستگي و پريشاني نيافتند هيچيك از زيرمقياس

ات تحقيق، ولي تحت تاثير زياد عواطف و وضعيت رواني ورزشكار قرار دارد و در براي مبارزه و ارايه توانايي هاي فني وجود دارد
عواطف پرداخته شده است. به طور كلي، به واسطه ماهيت ورزش هاي رزمي،  -زيادي نيز به مطالعه خشم و روابط عملكرد

عوامل روانشناختي يك موضوع ). توجه به 5احساس خشم و رفتارهاي پرخاشگرانه اغلب توسط ورزشكاران تجربه مي شوند (
نمي توانند   و مهم براي مربيان است زيرا ورزشكاران هنگامي كه تحت فشار رواني هستند، مشكل در تمركز و حافظه دارند

عملكرد خوبي داشته باشند. بدين ترتيب، عملكردشان در خالل مسابقات تحت تاثير قرار مي گيرد و نمي توانند قهرماني را 
تأ اين سوال مطرح مي شود كه با توجه به نتايج متفاوت تحقيقات روي ورزشكاران رشته هاي مختلف،  بنا براين كسب كنند.  

رواني قهرمانان كاراته چيست؟ و آيا بين نشانگان رواني كاراته كاران در سطح -ثير يك پروتكل خستگي روي ويژگيهاي عاطفي
   اوت معناداري وجود دارد؟المللي و ملي قبل و بعد از پروتكل خستگي تف بين

  
  

  تحقيق شناسيروش 
نشانگان رواني قبل و بعد از خستگي در دو گروه ورزشكاران  كه بود بدين ترتيب نيمه تجربي پس رويداديروش تحقيق از نوع 

مرد در سطوح بين  رنفره كاراته كا  8 دو گروه شركت كنندگان شامل المللي و ورزشكاران ملي مورد مقايسه قرار گرفت. بين
  سال بود. 27تا  17المللي و ملي (باشگاهي) بودند. دامنه سني شركت كنندگان  

  د. بو  3و مقياس درك فشار بورگ پروتكل خستگي ، SCL-90-Rابزار پژوهش شامل پرسشنامه نشانگان رواني 

                                                            
1 ) Barkhoff & Heiby 

2 ) Mc Gowan & Miller 

3 ) Borg 
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جسماني، وسواس و اجبار، حساسيت در متغير شكايت  9باشد و  سوال مي 90داراي  SCL-90-Rپرسشنامه نشانگان رواني 
اين  فرم فارسي اعتبار و پايايي .كند روابط، افسردگي، اضطراب، خشم، ترس مرضي، افكار پارانوئيدي و روان پريشي را ارزيابي مي

  پرسشنامه در سطح بااليي برآورد شده است. 
را تكميل نمايند. سپس آزمودنيها روي  SCL-90-R شد كه پرسشنامهمي ها خواسته  قبل از اجراي پروتكل خستگي، از آزمودني
گرديد. شيب و سرعت  كردند و در همين حين ضربان قلب آزمودنيها ثبت ميمي  تريدميل قرار گرفته و شروع به راه رفتن 

 همچنين در حين اجراي پروتكل براي تعيين ميزان ).6در چند مرحله افزايش پيدا مي كرد ( مشخص تريدميل طبق برنامه
او و يا  درصد حداكثر ضربان قلب  85كه ضربان قلب آزمودني به  ). هنگامي7شد ( شدت كار، از مقياس بورگ استفاده مي

شد. پس از اتمام پروتكل همچنان كه فرد در حالت  رسيد، فعاليت آزمودني متوقف مي مياز مقياس بورگ  "بسيار سخت"ميزان 
  را پر كند.   SCL-90-Rتا بار ديگر پرسشنامه شد  برد از وي خواسته مي خستگي به سر مي

 استفاده شد. SPSS16از نرم افزار آماري  . همچنينزوجي بود tروش تجزيه و تحليل آماري، آزمون تحليل واريانس و آزمون 
  معني دار در نظر گرفته شد. P≥05/0تمام نتايج در سطح 

  
   ي تحقيقيافته ها

ميانگين و انحراف استاندارد نشانگان رواني ورزشكاران بين المللي و ملي، قبل و بعد از خستگي ارايه شده  1شماره در جدول 
  است. 
المللي و ملي قبل از خستگي در هيچ يك از ابعاد  بين رورزشكاران كاراته كا دو گروه كه دادنشان  آزمون تحليل واريانسنتايج 

اين ورزشكاران پس از خستگي در مولفه خشم با يكديگر  ولي). p<05/0ادار نداشتند (نشانگان رواني با يكديگر اختالف معن
  ).p<05/0) ولي در بقيه ابعاد تفاوت معناداري مشاهده نشد (p=009/0اختالف معنادار داشتند (

واني ورزشكاران بين نمرات نشانگان ر است كهداده شده است، يافته ها بيانگر اين نشان   2شماره دول همان طور كه در ج
). به عبارت ديگر خستگي تاثيري بر نشانگان رواني p<05/0المللي، قبل و بعد از خستگي تفاوت معنادار آماري وجود ندارد ( بين

= 393/2و  p=048/0هاي افسردگي ( بين نمرات نشانگان رواني ورزشكاران ملي، در مولفهولي المللي نداشته است. ورزشكاران بين
t 034/0( خشم) و=p  62/2و =tها تفاوت  )  قبل و بعد از خستگي تفاوت معنادار آماري مشاهده شده است. ولي در ديگر مولفه

     معنادار آماري وجود ندارد.
  

   و نتيجه گيري بحث
شان ندادند ها اختالف معناداري را ن المللي و ملي قبل از خستگي در هيچ يك از مولفه نتايج تحقيق نشان داد كه ورزشكاران بين

ورزشكاران بين المللي پس از  خشمدر واقع،  با يكديگر تفاوت معنادار داشتند. خشمولي پس از اتمام پروتكل خستگي در مولفه 
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) و 2000( همكارانو  ٢)، ماتسوموتو1980( ١هاي مورگان تحقيق با يافته اين يافته هايپروتكل خستگي افزايش يافته است. 
  همسو است. ) 2000و همكاران ( ٣هاي پيتر ) همسو نيست ولي با يافته2004باركهوف و هايبي (

ها موفق عمل  نهفته است و افرادي كه در اين ورزش خشمهايي هستند كه در ماهيت آنها  هاي رزمي از آن دسته ورزش ورزش
  مي كنند ممكن است طبع پرخاشگرانه تري داشته باشند. 

براي روحيه  خشمورزشكاران برجسته و موفق، از شبيه سازي هاي رزمي  در ورزشبرخي محققين چنين فرض مي كنند كه 
براي باال بردن اعتماد به نفس با هدف افزايش  مي تواند خشم). همچنين، 8دادن به خودشان در مسابقات استفاده مي كنند (

به عنوان  خشمبه عبارت ديگر،  ).4قرار گيرد ( توان مقابله با تنش افزايش يافته در  ورزشكاران باتجربه و برجسته مورد استفاده
ابزاري براي نشان دادن روحيه باالتر و توان رقابتي بيشتر به رقيبان به كار گرفته مي شود و اين امر در ورزشكاران بين المللي 

ميزان  شرايط محيطي و  ٤تري همچنينكه در رقابت ها نسبت به ورزشكاران ملي موفق تر هستند نمايان تر است.  
رقابت . )10( شمرد المللي و ملي برمي حاالت عاطفي ورزشكاران بين و عوامل اثرگذار بر ها پذيري افراد را نيز جزو تفاوت رقابت

بيشتري را در آنها برمي انگيزند و لذا انجام  خشمآورند،  تري كه به ورزشكاران وارد مي هاي بين المللي به واسطه شرايط سخت
ا را در شرايط شبيه مسابقه قرار مي دهد و لذا همان طور كه در اين تحقيق نيز مالحظه گرديد بعد از خستگي فعاليت بدني آنه

  اين تفاوت مشاهده گرديد. 
نتايج تحقيق نشان داد كه قبل و بعد از پروتكل خستگي بين ابعاد روانشناختي ورزشكاران بين المللي تفاوت معناداري مشاهده 

تفاوت معناداري مشاهده شد مبني بر اين كه  خشمان ملي قبل و بعد از پروتكل خستگي در افسردگي و نشد ولي در ورزشكار
  ورزشكاران ملي شده است.  خشمخستگي باعث كاهش افسردگي و 

ورزشكاران تواند به طور مؤثر در مقابله با فشار رواني به  تمرينات بدني و ورزشي همراه با فوائد جسمي و رواني است كه مي
كمك كند. مزاياي رواني تمرين نيز به طور خاص به بهداشت رواني كمك مي نمايد. اين مزايا شامل بهتر شدن خلق و خو، 

باشد. بررسي تحقيقات مربوط به نقش  زا مي هاي تنش ي شناخت خود، عزت نفس و تغيير در واكنش نسبت به فعاليت توسعه
تواند بر روي فشار رواني افراد و حاالت  دهد كه فعاليت ورزشي مي فشار رواني نشان مي هاي ورزشي در مديريت ورزش و فعاليت

تمرين سخت ممكن است با كاهش  همچنين ).2خلقي مانند افسردگي، اضطراب، خشم، تنش و نظاير اين ها تأثير بگذارد (
  .  )9( ه باشداضطراب همراه باشد ولي به نظر مي رسد كه بر حاالت عاطفي ديگر تاثيري نداشت

به لحاظ داشتن تمرينات منظم و طوالني در خالل اردوها به سطح باالتري  المللي كاران بينكاراته براساس نتايج تحقيق حاضر،  
رواني به نوعي  –حاالت عاطفي  از آمادگي جسماني رسيده و تأثيرات منفي ناشي از خستگي در آنها كاهش يافته است. از لحاظ

                                                            
1 ) Morgan 

2 ) Matsumoto 

3 ) Pieter 

4 ) Terry 
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كند، ضمن  ورزشي به آنها كمك مي كردو اين مسئله در تمركز، اعتماد به نفس و موفقيت در عمل يافته اند دستثبات رواني 
. ورزشكاران بين المللي پس از اين كه احتماالً آنها از روحيه جنگندگي، مباره طلبي و پرطاقتي بيشتري برخوردار هستند

ميزان خشم بيشتري را نسبت به ورزشكاران ملي نشان دادند كه اين مسئله ممكن است باعث اجراي بهتري در مسابقه خستگي 
اين  ضمن اين كه اين مسئله مي تواند مد نظر مربيان بدنساز و روانشناسان ورزشي قرار گيرد، پيشنهاد مي گردد كهشود. 

 رد ارزيابي و بررسي بيشتري قرار گيرد. اين رشته ورزشي مو مرد و زن مسئله در ورزشكاران
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ويا
اران

پ
شي  
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ان 

رو
  

 
  

كاراته كاران 
  المللي بين

قبل از  
  خستگي

  6  62/8  25/2  5/3  62/7  75/9 37/7 8 5/7 ميانگين
انحراف
  استاندارد

76/7 8/6 59/7 58/9  03/7  87/2  81/2  34/6  31/7  

بعد از  
  خستگي

  5  5/6  5/2  25/3  37/5  62/7 87/5 87/5 25/5 ميانگين
انحراف
  استاندارد

15/6 26/6 64/7 99/7  78/5  37/2  53/4  68/5  48/6  

 
  

كاراته كاران  
  ملي

قبل از   
  خستگي

  5/7  25/6  87/1  87/2  5/6  10 9 7 5/5 ميانگين
انحراف
  استاندارد

87/7 67/6 35/11 35/11  83/8  04/3  64/2  34/6  25/9  

بعد از 
  خستگي 

  87/3  87/3  87/0  5/0  62/4  87/4 87/5 87/2 62/1 ميانگين
انحراف
  استاندارد

19/2 79/2 4/6 96/5  7/3  92/0  45/1  18/4  14/5  

 

 

آزمون نشانگان رواني دركاراته كاران بين المللي و ملي آزمون و پس مقايسه ميانگين هاي نمرات پيش - )2جدول (  
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  گروه ها

خودبيمار   
انگاري

س  
وسوا

  

حساسيت در 
روابط

افسردگي  
اضطراب  
خشم  

س مرضي  
تر

  

پارانويا
روان پريشي  

  

 
  
  

كاراته كاران 
  بين المللي

  

 1 12/2 - 25/0 25/0 25/2 12/2 5/1 12/2 25/2  ميانگين

  26/2  97/3  105/3  16/1  94/4 15/4 56/2 72/3 65/5 انحراف استاندارد
t 12/1 61/1 65/1 44/1 28/1  61/0  23/0 -  51/1  25/1  

df 7 7 7 7 7  7 7  7  7  

  255/0  175/0  826/0  563/0  239/0  191/0  142/0  15/0  297/0 سطح معناداري
            

  
  كاران    كاراته 
  ملي    

 62/3 37/2 1 37/2 87/1 12/5 12/3 12/4 87/3  ميانگين

  47/5  17/4  02/3  56/2  24/6 06/6 71/6 16/7 87/3 انحراف استاندارد
t  336/1 629/1 318/1 393/2 849/0  62/2  935/0  61/1  872/1  

df  7 7 7 7 7  7 7  7  7  
  103/0  151/0  381/0  034/0  424/0  048/0  229/0  147/0  223/0 سطح معناداري

Effect of fatigue on mood dimensions of  Iranian national and international karateka  
 
 

 
Abstract  
The purpose of this study was to determine fatigue affect on mood-dimension of national and 
international Iranian karate athlates. Sixteen Iranian male karate athletes (8 national and 8 international, 
ages 17 to 27 years old) composed the study sample. The instruments used in this study were SCL-90-
R psychological profile questionnaire, fatigue protocol and Borg scale. Each participant in the study 
completed the questionnaire before and after the fatigue protocol. The results were compared between 
two groups using Analize of Variance and paired t-test. The results showed that there was no 
significant difference between two groups before the fatigue protocol (p>0.05), but after it, there was 
seen difference in anger (p<0.05). International athletes didn't show significant difference  before and 
after the fatigue protocol (p>0.05), but in national karatekas depression and anger had significant 
differences (p<0.05). Our findings indicated that coaches must consider effects of fatigue on  
depression and anger in karate athletes in order to improve their  performance. 
 
Key Words: mood dimensions, fatigue, athlete, karateka, international 
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