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آور در سـاختار  هـاي المپیکـی و مـدال   شناسی ورزشی در رشـته تعیین جایگاه روانهدف  پژوهش حاضر با

هاي ، از نوع پژوهشکاربردي و با توجه به ماهیت ،هدف نظر پژوهش حاضر از. انجام گرفت ورزش کشور

-کـه در سـاختار روان   بـود کلیه افـرادي   شامل یقتحق يجامعه آمار. باشداي میکیفی و از نوع نظریه زمینه

حجم نمونه در بخـش کیفـی بـا    . )N=500( بودندشناسی ورزشی و ورزش کشور صاحب نظر و تأثیرگذار 

نفر  221در بخش کمی تعداد  بود ونفر  24رسیدن به اشباع نظري  و گیري گلوله برفیتوجه به روش نمونه

 پـژوهش  یـري گ ابـزار انـدازه  . گیري تصادفی ساده انتخاب شدندبا توجه به جدول مورگان و با روش نمونه

 يبـرا . بـود مصاحبه عمیـق در بخـش کیفـی و در بخـش کمـی پرسشـنامه حاصـل از بخـش کیفـی           شامل

 .شـد  تحلیـل  هـا داده هاي حاصل از مصـاحبه  ،ابتدا بر اساس رویکرد گروندد تئوري ،ها داده وتحلیل یهتجز

 یـران ا یورزش یشناس رواننتایج نشان داد که  .استفاده شد استنباطی و یفیآمار توص ازسپس در بخش کمی 

خـاص   یالتتشـک همچنـین،   .)t=98/24( نـدارد  یمناسـب  یگاهجایشرو با چند کشور منتخب و پ یسهدر مقا

 یانسـان  یروين و) t=36/13(ورزشی  روانشناسیساختار مناسب ، )t=19/18(ورزشی  روانشناسی مربوط به

 .وجـود نـدارد   کشورهاي منتخب و پیشرویران در مقایسه با در ا )t=91/19( ورزشی روانشناسیمتخصص 

 روانشناسـی  یگـاه و جا یتوضـع و ) t=23/15(صـورت گرفتـه    یمثبت ییراتنسبت به گذشته تغبا این حال 

همـین  در ). p=01/0(نیسـت   مناسب) t=-83/8( کشورهاي منتخب و پیشروبا  یسهدر مقا یراندر اورزشی 

مورد از پیامـدهاي   7مورد از بسترهاي حاکم و  9مورد شرایط مداخله گر،  10مورد شرایط علی،  13 ،راستا
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راهبـرد بـراي ارتقـاي جایگـاه      7در ساختار ورزش کشور شناسایی شـد و نیـز   ورزشی  روانشناسیارتقاي 

  .روانشناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور پیشنهاد شد

  

  ورزشی هاي فدراسیون جایگاه، روانشناسی ورزشی و :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 و ورزش توسـعه  در هـا  آن کـاربرد  و ورزش قلمـرو  در جدید هايیافته و ورزشی علوم روزافزون پیشرفت

 جهـش  موجب ورزشکاران تاکتیکی و یفن فیزیولوژیکی، اجتماعی، روانی، روحی، جسمانی، بهبود وضعیت

 مـدیون  ترقـی  و پیشـرفت  ایـن . اسـت  شده ورزشی حرکات اجراي از حاصل نتایج و رکوردها انگیز حیرت

ـ قب از ورزشی علوم کاربرد زمینه در که است شماريبی هاي تحقیقاتیگزارش  فیزیولـوژي  تمـرین،  علـم  لی

یکـی از  ). 83: 2014، ١و پـال  انهمو(است  گرفته صورت ... و ورزش تغذیه شناسی ورزشی،روان ورزش،

شناسـی اسـت   اي از علم روانشاخه ٢شناسی ورزشیروان. این علوم را روانشناسی ورزشی تشکیل می دهد

 ي رفتار انسانی در حیطه ورزش اسـت هامختلف در زمینه سؤاالتکه در جستجوي فراهم نمودن پاسخ به 

در بسـیاري از   اي حرفـه مشکالتی در زمینه سالمت روانی ورزشـکاران  همگـانی و   ). 261: 2009، ٣بویس(

مـورد تهدیـد   را همواره ورزشـکاران مـا    ،ندرقابت هایی که از حساسیت باالیی برخوردارمسابقات به ویژه 

تمام تـالش مـا بـر ایـن اسـت کـه بـه         .اي نیستفقط مختص ورزشکاران المپیکی و حرفه داده اند وقرار 

هـاي  آمیز ورزشکاران در صـحنه   مسئوالن ورزش این پیام را برسانیم که سالمت روان براي حضور موفقیت

د موفقیتی را کسـب  نتوانبا برخوردار بودن از آمادگی فنی نمی تنها آنهاالمللی و جهانی ضروري است و  بین

 پیشـرفت  با امروزه که دنکنمی بیان )2008( ٤دیمونو  ، گوردونگوکیاردي). 2: 1394واعظ موسوي، (د نکن

 برخـوردار  بسـزایی  اهمیت از ورزشی هايمهارت در اجراي روانی هايمهارت تأثیر بحث روانشناسی، علم

 روانشناسان و مربیان ورزشکاران، گسترده عالقه مورد اند،سهیم یورزش عملکرد در که روانی عوامل و شده

هـاي روانـی    امـروزه بـا اسـتفاده از مهـارت    . )268: 2008گوکیاردي و همکـاران،  ( است گرفته قرار ورزش

المپیک و سطوح دانشگاهی به وجود آمده است  -اي اي در عملکرد ورزشکاران حرفه پیشرفت قابل مالحظه

 .)59: 1373، ٥مارتنز راینر(

 توجه بـه ل روانی و ئمسا يارتقا مدیونخیلی از قهرمانان المپیک اذعان دارند که موفقیت خود را از طرفی، 

تمرکز یا کنترل  ییاگر ما توانا. دانندنفس خود می تمرکز، کنترل استرس و باال بردن اعتمادبه چون یهایمولفه

برسانیم، همین تفاوت اندك درصد  70تا  60 درصد است در زمان کوتاهی به 50استرس ورزشکاري را که 

، فـر ، کمیلـی، عبـدلی، فوالدیـان و حبیبـی    فارسـی (نیز کمک موثري به بهبود عملکرد ورزشکار خواهد بود 
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روسیه دومین کشوري بود که به دنبال کسب نتایج خوب آمریکا تحقیقات خود به عنوان نمونه، ). 89: 1394

چین ، به دنبال آن. به دست آورد زمینهابل توجهی در این را در این زمینه آغاز کرد و سریع توانست نتایج ق

هاي ورزشی خود از  و دیگر کشورها با احساس ضرورت چنین گروهی در کنار کادر فنی ورزشکاران و تیم

شناسی کمیتـه ملـی   هاي المپیکی کمتر از جلسات کمیسیون روانفدراسیون ،متاسفانه. دوجود آنان سود بردن

کننـد اهمیـت چنـین    شـاید تصـور مـی   . کننـد شناسی فدراسیون پزشکی اسـتقبال مـی   نالمپیک و کمیته روا

بـه همـین    .ها تعریف نشده اسـت  ها هنوز زیاد شفاف نیست و جایگاهی براي آنکمیسیونی براي فدراسیون

  ).91: 1394فارسی و همکاران، (دهند براي چنین موضوع مهمی بها نمی دلیل

ده نیسـت و بـه   هـاي المپیکـی تعریـف شـ    ها به ویژه فدراسـیون فدراسیونشناسی ورزشی بین جایگاه روان

هـاي المپیکـی بـه    ها به ویـژه تـیم  شناس در بین تیمند و هنوز ضرورت حضور روانه اضرورت آن پی نبرد

تازه این احساس نیـاز را   ،المپیکمسابقات  ها درست نزدیکفدراسیون بیشترو است شکل علمی جا نیفتاده 

توانـد در بهبـود   شـناس زمـانی مـی   در حالی که یـک روان  .زشی جذب کنندور شناسکه روان کنند میپیدا 

ذهنـی  هـاي  آمـوزش مهـارت   از نظـر  آنهـا با  مثبت بگذارد که مدت زمان زیادي تأثیرعملکرد ورزشکاران 

تجربیاتی کـه از   ا توجه بهب ).4: 1394، واعظ موسوي( کارکرده باشد نه ظرف دو تا سه ماه مانده به المپیک

شناس ورزشی کنار ورزشـکاران المپیکـی    عدم حضور روان، وجود دارد هاي گذشته و المپیک لندنالمپیک

، مهـدي  یوسـف کرمـی   مـورد این موضوع را در المپیک لنـدن در . کندرا تا مدال آوري زیاد می ها آنفاصله 

دیدار فینال سبب شـد   زیاد یک روز قبل ازوانی و استرس فشار رکه کامال شاهد بودیم و دیدیم ...  تقوي و

به المپیک زمان خوبی  یک ماه ماندهبه بیان دیگر، . دهدبتا یوسف کرمی مدال المپیک را به راحتی از دست 

بـراي   شرایط را ریندر این زمان کوتاه بهتتوانیم ی ورزشکار نیست و ما هیچ وقت نمیسازي ذهنبراي آماده

  ).29: 1394حمزه، ( ورزشکار فراهم کنیم

در  و امـروزي  جملـه موضـوعات نـوین    ازبا توجه به تفاسیر فوق، آماده سازي روان شناختی ورزشـکاران  

یکـی از   .را به خود جلب کـرده اسـت   نظران صاحبتوجه که  است ورزش کشور حوزه سازمان و مدیریت

ورزشـکاران بـراي حضـور موفـق در رویـدادهاي       شـناختی  روانسـازي   آماده روانشناسان،اهداف مهم این 

هـاي  هاي ملی رشـته رسمی در کنار تیم طور به ، روانشناسان ورزشیرحال حاض در .است یو جهان یالمپیک

 طـور  بـه نهـادي روشـن کـه    هنـوز  هاي ورزشی کشور در سازمان ،همچنین .مختلف ورزشی حضور ندارند

و حضور موفق ) و بعد از مسابقات حینقبل، (روانی ورزشکاران  سازي آمادهش و کاربردي، مسئولیت رسمی
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دائمی  طور بهبلکه  ،موقت و مقطعی طور بههاي ورزشی براي بهبود عملکرد ورزشکاران نه درکنار مربیان تیم

  .اجرایی نگردیده است باشد، و نهادینه شده

عوامـل   کارگیري بهفعالیتی نیازمند تعیین یک سازمان و یک نظام براي  و هر کار انجامباید توجه داشت که  

سـازي  بهینـه   ،در آغاز ایجاد تغییـرات سـازمانی  . باشدمیمد آکار و مؤثرت مورد نیاز آن به صورت کاناو ام

در شـروع کـار،   پـس بایـد    .باید اولویت اول اقدامات مدیریت یک سازمان باشد ساختار منابع یک سازمان

پـی   ).112: 1394 رابینـز، ( دیبخشـ مناسـب   و به آن الگویی کردسازماندهی خاص طور بهرا  منابع در اختیار

پیچیدگی و رسمیت، سازمان ممکن است حالت متمرکز به خود بگیـرد  افزایش بردن به این امر که همراه با 

را روي یـک  معموال تمرکز و عدم تمرکـز  . آورد، از اهمیت زیادي برخوردار است روي و یا به عدم تمرکز

جایگـاه سـازمان   . آن تمرکز و سر دیگر آن عدم تمرکز قـرار دارد  دهند که یک سرطیف و پیوستار نشان می

طـرح سـازمان بـه نحـوه     . تنوع ساختار سـازمانی اسـ   کننده تعیینروي این پیوستار، یکی از عوامل اصلی 

شـبیه   ساختن یا تغییر دادن یـک سـازمان  . کندراي تحقق اهداف سازمانی اشاره میب خت و تغییر ساختارسا

  سپس طـراح  و شوندآغاز می ییبا یک هدف نها اگر چه هر دو -ساختن یا تغییر نقشه یک ساختمان نیست

یـک   طرح مـورد نظـر   ،در بنا نمودن یک ساختمان. بینداي تدارك میهدف، وسایل یا نقشه براي تحقق آن

آنچـه مـورد    در ساختن یک سازمان. شودبر اساس آن ساختمان بنا نهاده میکه  است نقشه ساختمانی دقیق

بـر طراحـی    مـؤثر عوامـل  . اي است که نمودار سـازمانی نـام دارد  نقشه یا سند مشابه ،گیردقرار میاستفاده 

-گرایی، نسبتپیچیدگی، رسمیت، تمرکز، تخصصشامل (ابعاد ساختاري  )1: عبارت اند از ساختار سازمانی

دوره عمـر  استراتژي، محـیط، تکنولـوژي،   شامل (ابعاد محتوایی  )2 ؛)تحلیل ابعاد ساختاري اي پرسنلی وه

 .فوق نیاز به تجربه کـافی و الزم دارد  مؤثربررسی و مطالعه در مورد عوامل که  )سازمان و فرهنگ سازمانی

  .)86-85: 1381، ١اله اچ( باشنددر طراحی ساختار سازمانی دخیل میپارامترهاي دیگري نیز البته، 

-جایگـاه روان  ، شناسـایی این پژوهش گردید انجام له اصلی که باعثئمس ،شد گفتهاکنون با توجه به آنچه 

 ،باشدآور میهاي المپیکی و مدالهاي ورزشی و رشتهساختار ورزش کشور و فدراسیون شناسی ورزشی در

و  می دهد قرار تأثیرقبل، حین و بعد از مسابقات تحت را در شناسی ورزشی رفتار ورزشکاران چرا که روان

هـاي  مـدال دریافـت  هـاي بـزرگ مثـل المپیـک و جهـان و در نتیجـه       در میـدان  ها آنباعث بهبود عملکرد 

ورزش ایـران حلقـه    ، درشـرایط حاضـر  در  .شـود مـی  در میادین ورزشـی  ها آنبهبود رفتار و  ترخوشرنگ

کـه نقـش بسـزایی در عملکـرد ورزشـکاران و       وجـود دارد  به غیر از آمادگی جسمانی و تغذیـه  ايمفقوده

                                                           
١ . H. Hall  
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فاکتورهـاي   سـایر کشـورها  چه در ایران و  درچه  ،ايحرفهورزش  در دنیايامروزه  .قهرمانان المپیکی دارد

اي در ورزش حرفـه  که يدیگر ثیرگذارتأ فاکتور و است گرفته در یک سطح قرار تقربیا تغذیه و علم تمرین

کـه  است  ورزشی شناسی روانعلم  ،است ایران هنوز اول راه در شده و سایر کشورها باعث پیشرفت فراوان

-درکنار تیم ها آنورزشی و حضور  انشناسبا تربیت روان لذا .ورزشکاران خالی است کنار هنوز جاي آن در

ایـن حلقـه    د، بایـ دردگـ گرفتن نتیجه مطلـوب مـی   مربیان دیگر که باعث هدایت ورزشکاران وهاي ملی و 

شناسـی ورزشـی   بررسی جایگاه روان به ین تحقیق در نظر داردابا این تفاسیر،  .مفقوده از میان برداشته شود

  . بپردازد )مطالعه تطبیقی( آور و بررسی چند کشورلمپیکی و مدالاهاي در رشته

  پژوهشسواالت 

  :مطرح شد زیربا توجه به موضوع تحقیق، سواالت ویژه تحقیق به شرح 

  ؟ شناسی ورزشی ایران در مقایسه با چند کشور منتخب و پیشرو چگونه است جایگاه روان .1

 ند؟ا شناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور کدام شرایط علی مؤثر بر جایگاه روان .2

 ؟کدام اندشناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور  شرایط زمینه اي مؤثر بر جایگاه روان .3

  ؟کدام اندشناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور  گر مؤثر بر جایگاه روانشرایط مداخله .4

  ؟کدام اندشناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور  راهبردهاي مؤثر بر جایگاه روان .5

  ناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور چیست؟ش پیامدهاي ارتقاي جایگاه روان .6

  پژوهش شناسیروش

) کیفـی و کمـی  (کاربردي و از نظر نحوه انجام کار، جـزو تحقیقـات آمیختـه     ،پژوهش حاضر از نظر هدف

شناسـی  کـه در سـاختار روان  اسـت  جامعه آماري شرکت کنندگان در این تحقیق شامل کلیه افـرادي  . است

ـ  :؛ افـرادي چـون  ورزش کشور صاحب نظر و تأثیرگـذار هسـتند   ورزشی ن محتـرم وزارت ورزش و  امعاون

در  هاي مـرتبط بـا کمیتـه ملـی المپیـک     جوانان، ریاست محترم کمیته ملی المپیک و مدیرانی که در سازمان

ورزشـی،   شناسیها در حیطه مدیریت و رواناساتید محترم دانشگاه ،داشتنداي نقش حرفه -ورزش قهرمانی

امعه ج. آوران المپیکی و جهانی هاي ملی و همچنین مدالمربیان تیم ها، سرمربیان وروساي محترم فدراسیون

شود و تا زمانی کـه  بخش کیفی تحقیق، تعداد نمونه خاصی از قبل تعیین نمی .نفر بودند 500آماري تحقیق 

گیـري  لـذا از دو روش نمونـه  . کنـد نمونه گیري ادامه پیدا می ،مدل به مرحله ساخت و اشباع نرسیده است
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بدین صـورت بـود    گیري گلوله برفیدر این تحقیق نمونه. هدفمند و گلوله برفی در این مرحله استفاده شد

هایی شناختند که در زمینه مورد بررسی داراي تجربیات و دیدگاهکه شرکت کنندگان اگر افراد دیگري را می

نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخـاب   24در بخش کیفی تعداد . نمودنداي شرکت در مطالعه معرفی هستند، بر

نفر با توجه به حداقل حجم نمونه جـدول مورگـان و بـا روش نمونـه      221در بخش کمی نیز تعداد . ندشد

   .دگردیدنگیري تصادفی ساده انتخاب 

در بخـش اول  : گـردد به سه بخش تقسـیم مـی   ها به صورت کلیمراحل تحقیق در قسمت جمع آوري داده

اي شامل بررسی اسناد و مدارك، گزارش هاي مسـتند،  ها با استفاده از روش کتابخانهآوري دادهفرآیند جمع

در . شـد  انجـام هـاي تحقیـق   مولفه وهاي معتبر در زمینه موضوع پژوهش مقاالت علمی معتبر و وب سایت

مصـاحبه یکـی از    -صورت گرفـت  هاي کیفی با نخبگانفاده از مصاحبهبا است هاآوري دادهجمع ،بخش دوم

مصاحبه با سئواالت باز این امکان را بـراي  . تئوري استد ندوها در گرآوري داده هاي جمعترین روشرایج

پس . توضیح دهند آورد که تجربیات خود را در مورد پدیده مورد بررسی کامالکنندگان به وجود میشرکت

مصاحبه و کدگذاري داده ها، پرسشنامه تحقیق به دست آمد که در بخش سوم و کمـی تحقیـق، در    از انجام

تخصصـان روانشناسـی ورزشـی    نفـر از م  5روایی صوري پرسشنامه از طریق نظر . اختیار نمونه قرار گرفت

تاییـد  مـورد   79/0نفر با استفاده از آلفاي کرونباخ بـا   30و پایایی آن در یک آزمون اولیه بر روي  تایید شد

هاي تجربـی مـورد   اغلب با استفاده از داده که بوددلیل اینکه تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی به. قرار گرفت

در کشورهاي منتخب مطالعـه   شناسی ورزشیکه ساختار روان فراهم شدروش خوبی  ،گیرداستفاده قرار می

 .گرددشناسی ورزشی در موفقیت ورزشکاران بررسی و با ساختار کشورمان مقایسه و تأثیر روان

ها، عالوه بر یادداشت رئوس مطالـب،  ر به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهدر این پژوهش، پژوهشگ

ـ . با کسب اجاره از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاه ویژه ضبط صدا اقدام نمود ذا ل

، کدگـذاري  ٢، کدکـذاري محـوري  ١هاي انجام شـده، از طریـق کدگـذاري بـاز    در این پژوهش کلیه مصاحبه

وظیفه بعدي پژوهشگر دسته بندي و مقایسه مفاهیم استخراج شـده  . تجزیه و تحلیل شد) گزینشی(٣انتخابی

مدلی مفهومی خاصی در مـورد  با توجه به اینکه محقق در بررسی پیشینه تحقیق به الگو یا . بودها از دل داده

-دلیل عـدم حضـور روان  ه جایگاه روانشناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور برخورد نکرد و همچنین ب

 بـه صـورت  هـا در ورزش کشـور    هاي مختلف ورزشی و جایگاه آنشناس ورزشی در کنار ورزشکاران تیم

                                                           
١.Open Coding 
٢. Axial Coding 
٣. Selective Coding 
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فی و اکتشافی، خود به ارائـه جایگـاه   ید شده در بیشینه تحقیق، محقق تصمیم گرفت که با یک تحقیق کییتا

لذا در این تحقیق از افـرادي کـه بـه نـوعی صـاحب      .  شناسی در ساختار ورزش کشور دست پیدا کند روان

افـراد بـا    نیـز و  بودنـد شناسی ورزشی و همچنین تاثیرگذار در مدیریت ورزش کشـور  تفکر و نظر در روان

-هاي مختلف تجربه نمودهاي جهانی را با ورزشکاران رشتهرویداده هاي مختلف المپیکی کهرشته درتجربه 

  . استفاده شد ،اند

  داده نظـري،  مبـانی  مطالعـه  از بعد بنابراین .باشدمی نظري کدگذاري بنیاد، داده روش در هاداده تحلیل روش

 داده نظریه اساس بر و آمد دسته ب نخبگان با نیمه ساختاریافته هايمصاحبه از استقرائی صورت خام به هاي

 کـدهاي بـه   به توجه با .شد کدگذاري هاداده ،هامصاحبه انجام با زمان هم واقع در .شد و تحلیل تجزیه بنیاد

رویکرد  با بنیاد داده پردازينظریه روش از گیريبهره با اصلی هايمولفه مطالعات، و هامصاحبه از آمده دست

پرسشـنامه توزیـع    221پس از جمع آوري تمـامی   در بخش کمی نیز .گرفت قرار شناسایی مورد نوخواسته

از روش هاي آماري کلموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی توزیـع   شده و با توجه به تکمیل بودن آن ها،

براي بررسی سواالت تحقیق بـا کمـک نـرم     05/0داده ها و نیز آزمون تی تک نمونه اي در سطح معناداري 

  .استفاده شد 23نسخه  SPSSافزار 

  ي پژوهشیافته ها

  .بود 1یافته هاي توصیفی مربوط به نمونه تحقیق به شرح جدول مهم ترین 

  یافته هاي جمعیت شناختی: 1جدول 

  سمت  سابقه شغلی  رشته تحصیلی  تحصیالت  سن  تاهل  جنسیت

  9/33  ورزشکار  1/37   15تا  10  4/58  علوم ورزشی  3/45  فوق لیسانس  1/32  سال 50تا  41  6/17  مجرد  3/40  زن

  2/44  کارشناس  4/10  20باالي   7/36  سایر رشته ها  3/7  دکتري  5/14  سال 60باالي   4/82  متاهل  7/59  مرد

  

 یشناسـ  روان یگـاه جااي براي بررسی سـوال   از آزمون تی تک نمونه با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

نشـان   2نتایج در جدول . استفاده شد ،چگونه است یشروبا چند کشور منتخب و پ یسهدر مقا یرانا یورزش

  :داده شده است
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  اي نتایج آزمون تی تک نمونه. :2جدول 

  آماره

  متغیر
 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

در مقایسه با کشورهاي منتخب و پیشرو جایگاه مناسبی 

  .ندارد

23/4  3  220  98/24  01/0  23/0  

خاصی در مورد روانشناسی ورزشی به نسبت  تشکیالت

 .کشورهاي منتخب و پیشرو وجود ندارد

02/4  3  220  19/18  01/0  78/0  

ساختار مناسب روانشناسی ورزشی در ایران در مقایسه 

 .با کشورهاي منتخب و پیشرو وجود ندارد

67/3  3  220  36/13  01/0  93/0  

 نیروي انسانی متخصص روانشناسی ورزشی در ایران

 .کم است با کشورهاي منتخب و پیشرو یسهدر مقا

07/4  3  220  91/19  01/0  12/0  

وضعیت و جایگاه روانشناسی ورزشی در ایران در 

 .مقایسه با کشورهاي منتخب و پیشرو مناسب است

57/2  3  220  83/8-  01/0  68/0  

  34/0  56/0 56/0  220  3  03/3 .ساختار دارد ولی فعالیت ندارد

  73/0  01/0  23/15  220  3 90/3 .تغییرات مثبتی صورت گرفته است نسبت به گذشته

 
با چند کشور منتخـب و   یسهدر مقا یرانا یورزش یشناس روانمی توان گفت که   2با توجه به نتایج جدول 

در مورد روانشناسی ورزشی به نسبت  یخاص یالتتشک ،)p ،98/24=t=01/0( ندارد یمناسب یگاهجایشرو پ

 یرانساختار مناسب روانشناسی ورزشی در ا، )p ،19/18=t=01/0( کشورهاي منتخب و پیشرو وجود ندارد

متخصـص   یانسـان  یـروي ن، )p ،36/13=t=01/0( با کشورهاي منتخـب و پیشـرو وجـود نـدارد     یسهدر مقا

با  لیو) p ،91/19=t=01/0( کم است خب و پیشرویران در مقایسه با کشورهاي منتروانشناسی ورزشی در ا

همچنـین نمـی تـوان    ). p ،23/15=t=01/0( صورت گرفته اسـت  یمثبت ییراتنسبت به گذشته تغ ،این حال

ـ  ،سـاختار دارد گفت که روانشناسی ورزشی در ایران در مقایسه با کشورهاي منتخب و پیشرو   یـت فعال یول

بـا کشـورهاي منتخـب و پیشـرو      یسهدر مقا یرانروانشناسی ورزشی در ا یگاهو جا یتوضعنیز  . نداردهم 

  ).p ،83/8-=t=01/0(نیست  مناسب

 مـؤثر بـر  ی علـ  یطشرااي براي بررسی سوال  از آزمون تی تک نمونه با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

نشـان   3تایج در جدول ن. استفاده شد ،یستچ در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا

  .داده شده است
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  اي نتایج آزمون تی تک نمونه :3جدول 

  آماره

  گویه

 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

  36/0  01/0  12/15  220  3  78/3  موضوع ینبه ا مسئوالناحساس ضرورت تمام 

  71/0  01/0  46/9  220  3  56/3 یتخصص به صورت یطهح یننگاه به ا

مستقل روانشناسی ورزشی در مرکز  یک یستاس

 اقدامات الزم همراه با انجام وزارت ورزش و جوانان
39/3  3  220  21/7  01/0  26/0  

مجزا براي روانشناسی ورزشی از  بودجه یصتخص

 طرف دولت
26/3  3  220  73/6  01/0  12/0  

نظارت و ارزیابی مستمر وزارت ورزش و جوانان از 

 ها روانشناسی ورزشی در فدراسیونروند توسعه 
89/3  3  220  43/17  01/0  44/0  

آموزش مربیان ورزشی در ارتباط با روانشناسی 

 ورزشی
69/3  3  220  25/13 01/0  52/0  

و کارگروهی براي توسعه  کمیسیون یلتشک

روانشناسی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان و 

 کمیته ملی المپیک

20/4 3  220  18/25  01/0  68/0  

  19/0  01/0  09/7  220  3  37/3  یهر رشته ورزش يشدن روانشناسان برا یتخصص

دانش افزایی مربیان و ورزشکاران نسبت به 

  روانشناسی ورزشی
83/3  3  220  89/15  01/0  27/0  

اجباري کردن استفاده از روانشناسان ورزشی در تیم 

  هاي ورزشی
98/2  3  220  23/0-  91/0  16/0  

  38/0  01/0  40/9  220  3  55/3  مختلف يارتباطات با کشورها علمی و  تبادل

ها و وزارت ورزش و  افزایش تبادل بین دانشگاه

  جوانان
01/4  3  220  96/20  01/0  82/0  

افزایش نیروي انسانی متخصص در حیطه روانشناسی 

  ورزشی
13/4  3  220  59/22  01/0  71/0  

هاي  تشکیل کمیته روانشناسی ورزشی در فدراسیون

  ورزشی
26/4  3  220  10/27  01/0  11/0  

 
 یمدر تـ  یکردن استفاده از روانشناسـان ورزشـ   ياجبار،  می توان گفت که به جز 3با توجه به نتایج جدول 

 یشناسـ  روان یگاهجا يمؤثر بر ارتقابقیه موارد از دید نمونه هاي تحقیق به عنوان شرایط علی  ،یورزش يها

 یلتشـک « ،همچنین از بین گویـه هـاي مطـرح شـده    ). p=01/0(باشند  می در ساختار ورزش کشور یورزش

توسـعه   يبـرا  یکمیسـیون و کـارگروه   یلتشـک «، »یهـاي ورزشـ   در فدراسـیون  یورزش یروانشناس یتهکم
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متخصص در  یانسان یروين یشافزا«، »یکالمپ یمل یتهدر وزارت ورزش و جوانان و کم یورزش یروانشناس

داراي بـاالترین  » هـا و وزارت ورزش و جوانـان   دانشـگاه  ینتبادل ب یشافزا « و» یورزش یروانشناس یطهح

 . میانگین بودند

 يارتقا اي نهیزم طیشرااي براي بررسی سوال  از آزمون تی تک نمونه با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

نشـان داده   4نتـایج در جـدول   . استفاده شـد  ،یستچ در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان جایگاه

  :شده است

  اي نتایج آزمون تی تک نمونه: 4جدول 

  آماره

  گویه
 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

افزایش اعتقاد به ورزش علمی از سوي جامعه 

  ورزش کشور
37/3  3  220  51/4  01/0  54/0  

مند در حوزه  وجود دانشجویان و متخصصان عالقه

 روانشناسی ورزش
42/3  3  220  29/5  01/0  34/0  

مندي سیاسیون به کسب نتیجه در ورزش  عالقه

 قهرمانی
50/3  3  220  60/7  01/0  41/0  

 مقوله به یورزش هاي فدراسیون ازین احساس

 یورزش یروانشناس
45/3  3  220  89/6  01/0  89/0  

وجود جمعیت تحصیل کرده، جوان و عالقه مند در 

 بین مربیان ورزش کشور
72/3  3  220  18/9  01/0  10/0  

  07/0  01/0 92/7  220  3  54/3 نتایج ملموس به کارگیري روانشناس ورزشی

  24/0  01/0  38/8  220  3 61/3 وجود تجارب موفق جهانی براي الگو برداري

رشد مناسب جامعه روانشناسی ورزشی کشور در 

  سال هاي اخیر
87/3  3  220  37/16  01/0  51/0  

  68/0  01/0  82/17  220  3  98/3  وجود انجمن علمی روانشناسی ورزشی

 
، p=01/0( جامعـه ورزش کشـور   ياز سـو  یاعتقـاد بـه ورزش علمـ    یشافـزا ، 4با توجه به نتایج جـدول  

51/4=t(منـد در حـوزه روانشناسـی ورزشـی      و متخصصان عالقـه  یاندانشجو ، وجود)01/0=p ،29/5=t( ،

 هـاي  فدراسـیون  ازین احساس، )p ،60/7=t=01/0(ی در ورزش قهرمان یجهبه کسب نت یاسیونس مندي عالقه

کرده، جوان و عالقه منـد   یلتحص یتجمع ، وجود)p ،89/6=t=01/0(ی ورزش یروانشناس مقوله به یورزش

، p=01/0(ی روانشناس ورزشـ  یريملموس به کارگ ، نتایج)p ،18/9=t=01/0( ورزش کشور یانمرب یندر ب
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92/7=t(ي الگـو بـردار   يبـرا  یتجـارب موفـق جهـان    ، وجود)01/0=p ،38/8=t( مناسـب جامعـه    ، رشـد

 یروانشناسـ  یانجمـن علمـ   و وجـود ) p ،37/16=t=01/0(یـر  اخ يروانشناسی ورزشی کشور در سال هـا 

 در ساختار ورزش کشـور  یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا اي نهیزم طیشرا )p ،82/17=t=01/0(ی ورزش

  . می باشند

 مؤثر گر مداخله یطشرااي براي بررسی سوال  از آزمون تی تک نمونه با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

 5نتـایج در جـدول   . اسـتفاده شـد   ،یستچ در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان جایگاه يارتقا بر

  :نشان داده شده است

  اي نتایج آزمون تی تک نمونه :5جدول 

  آماره

  گویه

 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

  54/0  01/0  23/21  220  3  92/3  مسئوالنتوسط عدم احساس ضرورت 

  34/0  01/0  17/4  220  3  36/3 ی و کمبود نیروي متخصصانسان یرويضعف ن

  41/0  01/0  12/5  220  3  44/3 بودجه مناسب یصعدم تخص

  89/0  01/0  59/18  220  3  85/3 وزارت ورزش و جوانانعدم توجه کافی از سوي 

 یرانو مد یانورزشکاران و مرب یو نگرش سنت هاباور

 یورزش
68/3  3  220  83/13  01/0  10/0  

عدم نگاه ساختاري به مقوله روانشناسی ورزشی از سوي 

 وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک
98/3  3  220  89/21 01/0  07/0  

کار  برايه زحو ینا نموختگاآعدم عالقه و رغبت دانش 

 در بدنه ورزش کشور
27/3 3  220  03/3  01/0  24/0  

  51/0  01/0  94/26  220  3  12/4  روانشناسانبه کار گیري  يدستورالعمل و قانون برا نبود

  68/0  01/0  65/4  220  3  38/3  پایین بودن سواد علمی جامعه ورزش کشور

  63/0  01/0  37/6  220  3  50/3  در بین روانشناسان ورزشی کشورنبود همبستگی الزم 

 یـروي ن ، ضـعف )p ،23/21=t=01/0( مسـئوالن عدم احساس ضرورت توسـط  ،  5با توجه به نتایج جدول 

، )p ،12/5=t=01/0( بودجـه مناسـب   یصتخص ، عدم)p ،17/4=t=01/0( متخصص یرويو کمبود ن یانسان

ورزشکاران  یو نگرش سنت ، باورها)p ،59/18=t=01/0( وزارت ورزش و جوانان ياز سو یتوجه کاف عدم

 ياز سو یورزش یبه مقوله روانشناس ينگاه ساختار ، عدم)p ،83/13=t=01/0(ی ورزش یرانو مد یانو مرب

عالقه و رغبت دانـش آموختگـان    ، عدم)p ،89/21=t=01/0(یک المپ یمل یتهوزارت ورزش و جوانان و کم

 یريبه کار گ يدستورالعمل و قانون برا ، نبود)p ،03/3=t=01/0( کار در بدنه ورزش کشور يزه براحو ینا



١٣ 
 

 و نبـود ) p ،65/4=t=01/0( جامعه ورزش کشور یبودن سواد علم ، پایین)p ،94/26=t=01/0( روانشناسان

گـر مـؤثر بـر     مداخلـه  یطشرا به عنوان) p ،3/6=t=01/0( کشور یروانشناسان ورزش ینالزم در ب یهمبستگ

  . می باشنددر ساختار ورزش کشور  یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا

 مـؤثر بـر   اي براي بررسی سـوال راهبردهـاي   از آزمون تی تک نمونه با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

نشـان   6نتایج در جدول . استفاده شد ،یستچ در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا

  :داده شده است

  اي نتایج آزمون تی تک نمونه :6جدول

  آماره

  گویه
 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

ساختار  يبندي عوامل موثر بر ارتقا اولویت

  روانشناسی ورزشی و تالش براي رفع موانع
52/3  3  220  04/11  01/0  26/0  

ل مالی مربوط به ئافزایش بودجه و مسا

 ورزش یساختار روانشناس يارتقا
41/3  3  220  92/8  01/0  53/0  

دانش افزایی مدیران، مربیان و ورزشکاران در 

 یورزش یروانشناستاثیرات مثبت  زمینه
65/3  3  220  71/14  01/0  49/0  

دانش افزایی و افزایش مدرسان روانشناسی 

 تجارب موفق دنیاورزشی و استفاده از 
78/3  3  220  09/16  01/0  40/0  

تالش براي تربیت نیروي انسانی موثر و 

 هاي کشور کارآمد در دانشگاه
56/3  3  220  46/12  01/0  12/0  

ساختار روانشناسی ورزشی با ایجاد  يارتقا

 هاي ورزشی کمیته مستقل در فدراسیون
89/3  3  220  26/17 01/0  89/0  

روانشناسی ورزشی  نگاه ویژه و تخصصی به

 هاي مختلف در رشته
70/3 3  220  58/15  01/0  64/0  

 
 در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان یگاهجا يمؤثر بر ارتقا يراهبردها،  6با توجه به نتایج جدول 

  : ند ازا بر اساس باالترین میانگین عبارت

 ؛یهاي ورزش مستقل در فدراسیون یتهکم یجادبا ا یورزش یساختار روانشناس يارتقا  

 ؛یاو استفاده از تجارب موفق دن یورزش یمدرسان روانشناس یشو افزا ییدانش افزا  

 ؛هاي مختلف در رشته یورزش یبه روانشناس یو تخصص یژهنگاه و  

 ؛یورزش یمثبت روانشناس یراتتاث زمینهو ورزشکاران در  یانمرب یران،مد ییدانش افزا  
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 ؛هاي کشور موثر و کارآمد در دانشگاه یانسان رويین یتترب يتالش برا  

 ؛رفع موانع يساختار روانشناسی ورزشی و تالش برا يبندي عوامل موثر بر ارتقا اولویت  

 ورزش یساختار روانشناس يمربوط به ارتقا یمال لئبودجه و مسا یشافزا. 

 يارتقـا  بررسـی سـوال پیامـدهاي   اي بـراي   از آزمون تی تک نمونـه  با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها،

نشـان داده   7نتـایج در جـدول   . استفاده شـد ، یستچ در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان جایگاه

  :شده است

  اي نتایج آزمون تی تک نمونه :7جدول 

  آماره

  گویه
 k-s  سطح معنی داري t  درجه آزادي  میانگین آماري  میانگین

  14/0  01/0  56/17  220  3  89/3  ورزشکاراني و عملکرد یسطح فن يارتقا

و کسب مدال  یالملل ینب يها یسطح کرس يارتقا

 یالملل یشتر بینب يها
90/3  3  220  93/17  01/0  11/0  

  23/0  01/0  92/26  220  3  21/4 افزایش دوره قهرمانی ورزشکاران

  18/0  01/0  17/31  220  3  37/4 افزایش کیفیت زندگی ورزشکاران

  38/0  01/0  44/13  220  3  68/3 هاي ناشی از تمرین و مسابقه کاهش مصدومیت

و  ورزشکاران یبحث روان يکاهش فراز و فرودها

 افزایش ثبات در عملکرد ورزشکاران
12/4  3  220  48/25 01/0  32/0  

  12/0  01/0  21/6  220  3 42/3 افزایش مشارکت مردم در برنامه هاي ورزشی

 
سـطح   ي، ارتقـا )p ،56/17=t=01/0( ورزشکاران يو عملکرد یسطح فن يارتقا، 7با توجه به نتایج جدول 

ـ  یشترب يو کسب مدال ها یالملل ینب هاي یکرس  یدوره قهرمـان  ، افـزایش )p ،93/17=t=01/0(ی المللـ  ینب

ــزایش)p ،92/26=t=01/0( ورزشــکاران ــتک ، اف ــدگ یفی ــاهش)p ،17/31=t=01/0( ورزشــکاران یزن  ، ک

ـ   يفـراز و فرودهـا   ، کـاهش )p ،44/13=t=01/0( و مسـابقه  نیاز تمر یناش يها یتمصدوم  یبحـث روان

مشـارکت مـردم در    و افـزایش ) p ،48/25=t=01/0( ثبات در عملکـرد ورزشـکاران   یشورزشکاران و افزا

در ساختار ورزش  یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا یامدهايپاز ) p ،21/6=t=01/0(ی ورزش يبرنامه ها

  . باشند می کشور

  بحث و نتیجه گیري

با چنـد کشـور منتخـب و     یسهدر مقا یرانا یورزش یشناس رواننتیجه آزمون سوال اول تحقیق نشان داد که 

کشورهاي به نسبت ورزشی  روانشناسیدر مورد  یخاص یالتتشک ،)t=98/24( ندارد یمناسب یگاهجایشرو پ

بـا   یسـه در مقا یـران در اورزشـی   روانشناسـی سـاختار مناسـب   ، )t=19/18( وجود ندارد منتخب و پیشرو
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یـران  در اورزشی  روانشناسیمتخصص  یانسان یروين، )t=36/13( وجود ندارد کشورهاي منتخب و پیشرو

 ییـرات نسـبت بـه گذشـته تغ   با این حال  لیو) t=91/19( کم است کشورهاي منتخب و پیشرودر مقایسه با 

در ایران در مقایسه با ورزشی  روانشناسیگفت که  توان ینمهمچنین ). t=23/15( صورت گرفته است یمثبت

ورزشـی   روانشناسی یگاهو جا یتوضعنیز  .ندارد هم یتفعال یول ،ساختار دارد کشورهاي منتخب و پیشرو

 آمـده  دست بهنتیجه  .)p=01/0(نیست  مناسب) t=-83/8( کشورهاي منتخب و پیشروبا  یسهدر مقا یراندر ا

) 1376( نـژاد  آقـا علـی   و) 1385(، سپاسی و همکاران )1394( با نتیجه تحقیقات باغبانی و جعفري کاکلکی

شناسـان ورزشـی تبـدیل بـه یکـی از       رواننشان دادنـد کـه   ) 1394(باغبانی و جعفري کاکلکی . همسو بود

 کـه  یدرحـال و  نـد اشده و در چند سال اخیر اهمیت بیشتري پیـدا کـرده    يا حرفهورزش  اي یهپا يها بخش

تبدیل ...) همانند مربی، سرپرست و (هاي ورزشی به یک ضرورت انکارناپذیر شناس در تیم استفاده از روان

ایی که به اعتقاد بسیاري هلئمس -کندشناس استفاده می شده است، در ایران هنوز کمتر تیمی است که از روان

ایران چه در عرصه قاره و  کاران ورزشهاي اخیر شکست ها واز کارشناسان در رقم خوردن برخی از ناکامی

  . تتأثیر نبوده اسچه جهانی و المپیک بی

 يهـا  یمدر تـ  یکـردن اسـتفاده از روانشناسـان ورزشـ     ياجبارآزمون سوال دوم تحقیق نشان داد که به جز 

 یشناسـ  روان یگـاه جا يمـؤثر بـر ارتقـا   بقیه موارد از دید نمونه هاي تحقیق به عنوان شرایط علی  ،یورزش

 یلتشـک « ،همچنین از بین گویـه هـاي مطـرح شـده    ). p=01/0(باشند  می در ساختار ورزش کشور یورزش

توسـعه   يبـرا  یو کـارگروه  کمیسـیون  یلتشـک «، »یورزشـ  هـاي  فدراسـیون در  یورزش یروانشناس یتهکم

متخصص در  یانسان یروين یشافزا«، »یکالمپ یمل یتهدر وزارت ورزش و جوانان و کم یورزش یروانشناس

داراي بـاالترین  » و وزارت ورزش و جوانـان  هـا  دانشـگاه  ینتبادل ب یشافزا «و » یورزش یروانشناس یطهح

پس از آنکه اهمیت و جایگاه روانشناسی ورزشـی در موفقیـت تـیم هـا، بازیکنـان، مربیـان        .میانگین بودند

که عوامل علی ارتقاي جایگاه آن در کشور نیز براي همگان مشخص شد، الزم به نظر می رسد ... ورزشی و 

نتیجه تحقیق بیانگر آن بود که عوامل متعددي می توانند موجبات ارتقاي روانشناسی ورزشی . مشخص شود

 هاي فدراسیوندر  یورزش یروانشناس یتهکم یلتشک«دو مورد از مهم ترین عوامل را . کشور را فراهم نمایند

در وزارت ورزش و جوانـان و   یورزش یتوسعه روانشناس يبرا یکارگروهو  کمیسیون یلتشک«و » یورزش

هـاي ورزشـی کشـور مشـخص شـده اسـت کـه         در ساختار سـازمان . تشکیل می دهد» یکالمپ یمل یتهکم

ورزشی و کمیته ملی المپیـک تحـت همکـاري بـا وزارت ورزش و جوانـان بـاالترین مقـام         هاي فدراسیون

ورزشی هر رشته ورزشی هستند و یکی از مهم ترین فعالیت هاي آنان را ارتقاي ورزش قهرمـانی و حرفـه   

 که تیم هاي ملی ورزشی کشور از دل فعالیت ها و برنامه گفتدر واقع می توان . اي کشور تشکیل می دهد

لـذا چنانچـه در تشـکیالت     .ورزشـی مسـتخرج مـی شـوند     هـاي  فدراسـیون هاي این سازمان ها بـه ویـژه   

ورزشی، کمیته ملی المپیـک و وزارت ورزش و جوانـان بخشـی بـا نـام کمیتـه روانشناسـی         هاي فدراسیون
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سطح  ورزشی ایجاد شود، بی شک می تواند تاثیرات مهمی در توسعه روانشناسی ورزشی کشور به ویژه در

 کشـورهاي منتخـب و پیشـرو   ید این موضوع می توان به تجارب یدر تا. تیم هاي ملی و حرفه اي ایفا نماید

  . اشاره نمود

 جامعـه ورزش کشـور   ياز سو یاعتقاد به ورزش علم یشافزاسوال سوم تحقیق نشان داد که  نتیجه آزمون

)51/4=t(ورزشی  روانشناسیمند در حوزه  و متخصصان عالقه یاندانشجو ، وجود)29/5=t( منـدي  ، عالقـه 

ـ ن احسـاس ، )t=60/7(ی در ورزش قهرمان یجهبه کسب نت یاسیونس  مقولـه  بـه  یورزشـ  هـاي  فدراسـیون  ازی

ـ     یلتحص یتجمع ، وجود)t=89/6(ی ورزش یروانشناس ورزش  یـان مرب ینکرده، جـوان و عالقـه منـد در ب

 يبرا یتجارب موفق جهان ، وجود)t=92/7(ی روانشناس ورزش یريملموس به کارگ ، نتایج)t=18/9( کشور

و ) t=37/16(یـر  اخ يکشـور در سـال هـا   ورزشی  روانشناسیمناسب جامعه  ، رشد)t=38/8(ي الگو بردار

 یشناسـ  روان یگـاه جا يارتقـا  عوامل زمینه اي موثر بر )t=82/17(ی ورزش یروانشناس یانجمن علم وجود

براي توسعه روانشنانس ورزشی کشـور، ابتـدا الزم   ). p=01/0(می باشند  در ساختار ورزش کشور یورزش

است که زمینه هاي الزم مهیا باشد و سپس با بهبود شرایط علی و نیز عوامل میـانجی، جایگـاه روانشناسـی    

اعتقـاد بـه    یشافـزا را ورزشـی   روانشناسـی هاي الزم براي ارتقـاي   زمینهیکی از . ورزشی کشور ارتقا یابد

هنـوز در کشـور اعتقـاد بـه ورزش      ،متاسـفانه . تشکیل می دهد جامعه ورزش کشور ياز سو یورزش علم

. علمی وجود ندارد و این موضوع هم از سوي مـدیران و هـم مربیـان و ورزشـکاران قابـل مشـاهده اسـت       

   و تمرینـات ورزشـی    بسیاري از ورزشکاران و مربیان هنوز هم به شیوه هاي سنتی و تجربی به فعالیـت هـا  

می پردازند و تا زمانی که این اعتقاد به ورزش علمی ایجاد نشـود، نمـی تـوان بـه اسـتقبال از روانشناسـان       

و متخصصـان   یاندانشـجو  بـه عـالوه، وجـود   . ورزشی در بدنه تیم ها و سازمان هاي ورزشی امیدوار بـود 

در صورت نبود آن ها نمی توان به ارتقـاي  امري ضروري است که  ،ورزشی روانشناسیمند در حوزه  عالقه

امروزه به دلیل سردرگمی وزارت علوم و کارگروه هاي علمی هنوز . جایگاه روانشناسی ورزشی امیدوار بود

چرا که چند سال در  ،نمی توان رشته روانشناسی ورزشی را به عنوان یک رشته علمی در کشور قلمداد کرد

با این وصف، انگیزه اي براي . اره در سطح کارشناسی ارشد ملغی شدتدریس و سپس دوب ها دانشگاهبرخی 

از سـوي دیگـر، بـازار کـار مناسـبی نیـز در انتظـار فـارغ         . عالقه مندان به این رشته وجود نخواهد داشـت 

لذا این موضوع می تواند از میزان عالقه آنان به ادامـه تحصـیل در روانشناسـی     .التحصیالن این رشته نیست

  .اهدورزشی بک

 مسـئوالن عـدم احسـاس ضـرورت توسـط     در همین راستا، نتیجه آزمون سوال چهارم تحقیق نشان داد کـه  

)23/21=t(متخصـص  یـروي و کمبود ن یانسان یروين ، ضعف )17/4=t( بودجـه مناسـب   یصتخصـ  ، عـدم 

)12/5=t(ــاف ، عــدم ــان ياز ســو یتوجــه ک ــا)t=59/18( وزارت ورزش و جوان ــنت ، باوره  یو نگــرش س

از  یورزشـ  یبـه مقولـه روانشناسـ    ينگاه ساختار ، عدم)t=83/13(ی ورزش یرانو مد یانورزشکاران و مرب



١٧ 
 

 یـن عالقه و رغبت دانش آموختگـان ا  ، عدم)t=89/21(یک المپ یمل یتهوزارت ورزش و جوانان و کم يسو

 روانشناسـان  یـري ر گبه کا يدستورالعمل و قانون برا ، نبود)t=03/3( کار در بدنه ورزش کشور يحوزه برا

)94/26=t(جامعــه ورزش کشــور یبــودن ســواد علمــ ، پــایین )65/4=t (ینالزم در بــ یهمبســتگ و نبــود 

 یورزشـ  یشناس روان یگاهجا يگر مؤثر بر ارتقا مداخله یطشرا به عنوان) t=3/6( کشور یروانشناسان ورزش

براي توسعه هر موضـوعی در کشـور، ضـروري اسـت کـه       .)p=01/0(می باشند در ساختار ورزش کشور 

 مسـئوالن همانگونه که پـس از سـال هـا،    . آن حوزه نسبت به آن موضوع احساس ضرورت نمایند مسئوالن

و بـه سـوي توسـعه فرآینـد اسـتعدادیابی در       انـد  ورزش کشور به ضرورت موضوع استعدادیابی پی بـرده 

ند، الزم است کـه بـراي توسـعه روانشناسـی ورزشـی      ه اشتورزشی مختلف گام هاي موثري بردا هاي رشته

ورزش کشـور، ضـرورتی در    مسئوالناین در حالی است که از سوي . احساس نیاز کنند مسئوالنکشور نیز 

روانشناسی ورزشی کشور احساس نمی شود که نمود آن را می توان در نبود روانشـناس ورزشـی در    زمینه

 یـروي و کمبـود ن  یانسـان  یـروي ن همچنین، در کشور ضعف. دکراهده کادر فنی تیم هاي مختلف کشور مش

همانطور کـه پیشـتر بیـان شـد، تعـداد فـارغ التحصـیالن رشـته         . روانشناسی ورزشی وجود دارد متخصص

چرا که در سـطوح پـایین    ،و معموال از ضعف علمی و کاربردي رنج می برند اندروانشناسی ورزشی اندك 

اگرچه تعداد اندکی اساتید این رشته در کشور . و فاقد تجربه هاي عملیاتی و میدانی هستند رندعلمی قرار دا

اما بی شک نمی توان با این تعداد اندك نیازهاي ورزش کشور به روانشناس ورزشی را مرتفـع   ،وجود دارد

  . لذا الزم است در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود .ساخت

در  یورزشـ  یشناس روان یگاهجا يمؤثر بر ارتقا يراهبردهانشان داد که نیز حقیق ت پنجمنتیجه آزمون سوال 

 یجـاد با ا یورزش یساختار روانشناس يارتقا: ند ازا بر اساس باالترین میانگین عبارت ساختار ورزش کشور

و اسـتفاده از   یورزشـ  یمدرسان روانشناس یشو افزا ییدانش افزای، ورزش هاي فدراسیونمستقل در  یتهکم

 یران،مد ییدانش افزا، مختلف هاي رشتهدر  یورزش یبه روانشناس یو تخصص یژهنگاه ویا، تجارب موفق دن

موثر و  یانسان یروين یتترب يتالش برای، ورزش یمثبت روانشناس یراتو ورزشکاران در رابطه با تاث یانمرب

 يو تالش براورزشی  روانشناسیساختار  ير ارتقاعوامل موثر ب بندي اولویت، کشور هاي دانشگاهکارآمد در 

  . ورزش یساختار روانشناس يمربوط به ارتقا یمال لئبودجه و مسا یشافزاو  رفع موانع

و نیز شناسایی عوامل  کشورهاي منتخب و پیشروروانشناسی ورزشی در کشور نسبت به  با شناسایی جایگاه

. راهکارهایی عملیاتی بـدین منظـور تـدوین شـود     دعلی موثر بر ارتقاي این جایگاه، به نظر می رسد که بای

 يارتقـا یکی از این راهبردهـا را  . بنابراین راهبردهایی تدوین و ارائه شد که به شرح آن ها پرداخته می شود

همـانطور کـه   . ی تشکیل می دهدورزش هاي فدراسیونل در مستق یتهکم یجادبا ا یورزش یساختار روانشناس

ورزشی از  هاي فدراسیونپیش از این نیز بیان شد، ضروري است که سازمان هاي ورزشی و در راس آن ها 

تشکیالتی مستقل با عنوان کمیته روانشناسی ورزشی بهره جویند تا بدین وسیله هم بتواننـد نیـروي انسـانی    



١٨ 
 

متخصص الزم را سازماندهی نمایند و هم اینکـه بتواننـد تجـارب علمـی و عملـی آنـان را در روانشناسـی        

بدون شک با برنامه ریزي و سازماندهی بهتـر نیروهـاي   . ورزشی مختلف مورد استفاده قرار دهند هاي رشته

ـ     ن متخصصـان  متخصص روانشناسی ورزشی با کمک یک کمیته مستقل بهتر می تـوان از پتانسـیل هـاي ای

در ایـن راسـتا،   . لذا بهتر است با تشکیل کمیته هاي روانشناسی ورزشی، این روند تسریع یابد .استفاده نمود

ایـن امـر را   ورزشی  روانشناسیساختار  يمربوط به ارتقا یمال لئبودجه و مسا یشافزاضروري است که با 

. امورات سازمانی و ورزشی را ارتقا بخشید چرا که امروزه بدون داشتن بودجه کافی نمی توان ،تسریع نمود

راهبرد دیگري  ،یاو استفاده از تجارب موفق دن یورزش یمدرسان روانشناس یشو افزا ییدانش افزاهمچنین، 

همانطور که بیان شد، تعداد متخصصان . است که می تواند جایگاه روانشناسی ورزشی کشور را بهبود بخشد

روانشناسی ورزشی کشور بسیار اندك است و چه بسا بسیاري از آنان تنها در حوزه دانشگاه فعالیت نمـوده  

در اینجاست که . ندشابهاي ورزشی نشده  و تاکنون به صورت علمی وارد دنیاي روانشناسی ورزشی در تیم

کشور می توانند طی همکاري هاي دو یا چندجانبه اي بـا اسـتفاده از    هاي دانشگاهورزشی و  هاي فدراسیون

کارگیري روانشناسان ورزشی در تیم هاي ورزشی و نیز اعـزام آنـان بـه کشـورهاي     ه روش هایی همچون ب

. بهبود وضعیت روانشناسی ورزشی در کشور را فراهم نماینـد  پیشرفته براي طی دوره هاي تخصصی، زمینه

بیشتري تاسیس شـده و در زمینـه    هاي دانشگاهعالوه بر آن، ضروري است که رشته روانشناسی ورزشی در 

  .تربیت این متخصصان اقدامات بیشتري انجام شود

ـ   يارتقـا در نهایت، نتیجه آزمون سوال ششم تحقیـق نشـان داد کـه      ورزشـکاران  يلکـرد و عم یسـطح فن

)56/17=t(ی المللـ  ینب یشترب يو کسب مدال ها یالملل ینب هاي یسطح کرس ي، ارتقا)93/17=t( افـزایش ، 

 یتمصـدوم  ، کـاهش )t=17/31( ورزشکاران یزندگ یفیتک ، افزایش)t=92/26( ورزشکاران یدوره قهرمان

ثبات  یشورزشکاران و افزا یبحث روان يفراز و فرودها ، کاهش)t=44/13( و مسابقه یناز تمر یناش يها

 یامـدهاي پ) t=21/6(ی ورزشـ  يمشارکت مردم در برنامه هـا  و افزایش) t=48/25( در عملکرد ورزشکاران

نتیجه به دسـت آمـده بـا    ). p=01/0(باشند  می در ساختار ورزش کشور یورزش یشناس روان یگاهجا يارتقا

، سپاسـی و همکـاران   )1392(، خنجـري و همکـاران   )1394(نتیجه تحقیقات باغبانی و جعفـري کـاکلکی   

) 1394(باغبانی و جعفري کاکلکی . همسو بود) 2014( ٢و لیبرال و همکاران) 2014( ١، موهان و پل)1385(

 ايهلئمسـ و ایـن   کنـد شناس استفاده می در ایران هنوز کمتر تیمی است که از روانبه این نتیجه رسیدند که 

هـاي اخیـر ورزش   هـا و شکسـت  بسیاري از کارشناسان در رقم خوردن برخی از ناکـامی که به اعتقاد  است

نیـز  ) 1392(خنجري و همکـاران  . تتأثیر نبوده اسکاران ایران چه در عرصه قاره و چه جهانی و المپیک بی

وکاران تکوانـد  ییدر ارتقاي عملکـرد نهـا   تواندیم یشناختروانهايمهارت نیتمربه این نتیجه رسیدند که 

 دریافتنـد کـه بـین   ) 1385(در همین راستا، سپاسـی و همکـاران   . باشد رگذاریتأث رانیا یمل مینوجوان زن ت

                                                           
١ .Mohan and Paul 
٢ .Liberal et al 
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 وجـود  تفاوتروانشناس ورزشی مشاور  باره جایگاه در برتر غیر لیگ مرییان و برتر هايلیگ مربیان نگرش

 مشـاور  بـراي  تـري مهـم  نقـش  سـطح،  ایـن  در هـا تیم بودن بازي حساس دلیل به برتر لیگ مربیان و داشت

روانشـناس   مشـاور  چنانچـه  داشـتند   اظهـار  ورزشـکاران  همچنین، مربیان و. بودند قائلروانشناس ورزشی 

موهان و پل . دارد وجود مسابقات در ورزشی هايتیم پیروزي کنند، احتمال احساس خود کنار در راورزشی 

شـناختی بـراي دسـتیابی بـه نتیجـه       ترکیب مداخالت روان نیز دریافتند که یک نیاز مبرم و قوي به) 2014(

) 2014(گردد و در همین راستا لیبـرال و همکـاران   خشی در ورزشکاران مصدوم احساس می مطلوب توانب

دریافتند که بهبود قابل توجهی در عملکرد کلی ورزشی ورزشکاران بعد از مشاوره روانـی وجـود دارد؛ بـه    

. شی و سالمت روانی یا درك اثرات روانی ارتباط معنادار و مثبتـی وجـود دارد  بیانی دیگر، بین عملکرد ورز

      به نظر می رسد که وجود روانشناسان ورزشی خبره در کنار بازیکنـان و سـایر عوامـل تـیم هـاي ورزشـی       

 يردو عملکـ  یسطح فنـ  يارتقایکی از این پیامدها، . می تواند پیامدهاي مثبت بسیاري به دنبال داشته باشد

این موضوع را مـی تـوان در تجـارب تـیم هـاي ورزشـی       . )1: 2014لیبرال و همکاران، ( است ورزشکاران

در آمریکـا   1920لین سنگ بناي روانشناسـی ورزشـی در دهـه    او. مشاهده کرد کشورهاي منتخب و پیشرو

ورزشـکاران نقـش دارنـد،    شناسان به عنوان افرادي که در افزایش علمکرد در آن زمان به روان .گذاشته شد

 شناسان در تمام حوزه زندگی ورزشکاران بسکتبال وارد شده بودند تا بتواننـد در  روان، در واقع. شد نگاه می

و آنان، عالوه برافزایش توان انفرادي و باالبردن قدرت ورزشکار، عملکرد کلی تـیم را افـزایش دهنـد     کنار

اضطراب از جمله عواملی است که مقدار مناسب آن بـراي  وجود استرس، فشار و . دنتایج خوبی حاصل شو

طـور کامـل در    تـوان و نبایـد اسـترس را بـه     در واقع نمـی . جمله ورزشکاران ضروري است تمام افراد و از

تأثیرات مثبت و شـگرف  . تچرا که مقداري از آن براي عملکرد بازیکنان ضروري اس ،ورزشکار از بین برد

کاروان ورزشی آمریکا، نام  در 1950رزشکاران آمریکا موجب شد تا در المپیک حضور این گروه در نتایج و

هـاي ورزشـی    ها باشد و در آن سال بود که در نتایج به دست آمده توسـط تـیم   شناسان نیز در کادر تیم روان

 هاي زیادي به وجود آمد و این موضوع موجب شد تا کشورهاي دیگر نیز به آمریکا و دیگر کشورها تفاوت

هاي زیاد  تایج خوب و کسب مدالهمچنین، ن. )19: 1389ملکی و محمدزاده، ( ددنبال عامل این مسئله باشن

شناسان ورزشی در کنار ورزشـکاران  تأثیرات مثبت حضور روان حاصل ،چین در مسابقات آسیایی گوانگجو

هـاي   کـه در بـازي   به حدي رشـد کـرد  جایگاه روانشناسان ورزشی در چین . بود سال گذشته 20چینی در 

ـ ها حضور داشتند و حتی به صورت آنالیـن بـه ارا   کاروان ورزشی آن روانشناس در 50آسیایی گوانگجو  ه ئ

با این تفاسیر، امري منطقـی قلمـداد مـی شـود کـه ایـن       . پرداختند خدمات به کاروان ورزشکاران چینی می

و خود را بـه   وندتعداد زیادي مدال شعتبر ورزشی موفق به کسب رها در مسابقات و تورنومنت هاي مکشو

 ياین امر خود نیز می توانـد موجـب ارتقـا    -در ورزش دنیا معرفی کنند کشورهاي منتخب و پیشروعنوان 

 ،از دیگر پیامدهاي بکارگیري روانشناسان ورزشی در تـیم هـاي ورزشـی   . شود یالملل ینب هاي یسطح کرس
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روانشـناس  در نتیجـه  . زا باشـد  نان ممکن است مشقتورزش جوا. است ورزشکاران یزندگ یفیتک افزایش

بیننـد   طور مکرر آسیب می ورزشکاران بههمچنین، . دتواند این تجربه را براي آنان خوشایندتر کن میورزشی 

بـر ارائـۀ     بنابراین، عالوه. کند روز اهمیت بیشتري پیدا می به در توانبخشی به آنان، روزروانشناس ورزشی و 

د شـو  ها را شامل می اي از این توانبخشی فرایندهاي روانی بخش عمده دیدگان، ی به آسیبهاي جسمان کمک

آمـادگی جسـمانی   بدون شـک  . نیز بشود ورزشکاران یدوره قهرمان و این موضوع می تواند موجب افزایش

به . دبلکه ورزشکاري موفق است که آمادگی روانی نیز داشته باش ،تنهایی ضامن موفقیت در ورزش نیست به

ورزشـکاران  . گیـرد ها و فواید روانـی و اجتمـاعی را نادیـده نمـی    همین دلیل هیچ مربی و ورزشکاري جنبه

هـاي آنـان داشـته     اي معتقدند که عوامل روانی از قبیل تعیین هدف و انگیزش نقش مهمی در موفقیتحرفه

و بهبـود سـریعتر مصـدومیت     و مسـابقه  یناز تمـر  یناشـ  يهـا  یتمصـدوم  پس مـی تـوان کـاهش   . است

را نیز از پیامدهاي استفاده از روانشناسان ورزشی  ورزشکاران یدوره قهرمان ورزشکاران و در نهایت افزایش

ی را ورزشـ  يمشارکت مردم در برنامه هـا  در نهایت، روانشناس ورزشی می تواند موجبات افزایش. دانست

هـاي  سـازي در فعالیـت  د روانـی از قبیـل آرام  ئنیازها یا فوا ورزشکاران آماتور به دلیلچرا که  ،فراهم نماید

 و در صورت وجود روانشناسان ورزشی در حوزه ورزش همگـانی و تربیتـی نیـز     کنند جسمانی شرکت می

  .می توان مشارکت مردم در ورزش را افزایش داد

ملـه دسترسـی بـه    تحقیـق، محقـق بـا محـدودیت هـاي مختلفـی از ج      این انجام  پایان باید گفت که دردر 

بود کـه بـا    رو به رونیز محدودیت مالقات دست اندرکاران ورزش کالن کشور پرسشنامه هاي استاندارد و 

  . تحمل مشکالت فراوان توانست بر آن ها فائق آید

همچنین، با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که تشکیالت و کمیته هاي تخصصی روانشناسی ورزشی 

اي ورزشی، کمیته ملی المپیـک و وزارت ورزش و جوانـان تشـکیل شـود؛ نیـروي انسـانی       در فدراسیون ه

متخصص و کارآزموده در روانشناسی ورزشی تربیت شده و راهـی تـیم هـاي ورزشـی شـوند؛ تبـادل بـین        

دانشگاه ها و وزارت ورزش و جوانان با راهکارهایی چون برگزاري همایش ها و کارگـاه هـاي تخصصـی    

زشی افزایش یابد؛ برگزاري کارگاه هاي تخصصی روانشناسی ورزشی با هدف دانش افزایـی  روانشناسی ور

مربیان، ورزشکاران و مدیران ورزشی صورت پذیرد؛ با ایجاد بسترهاي شغلی مناسب روانشناسان ورزشـی،  

رشـته در  زمینه ترغیب و تمایل دانشجویان به این رشته ورزشی و نیز زمینه بکارگیري فارغ التحصیالن این 

سازمان ها و تیم هاي ورزشی فراهم شود و در نهایـت، بـا بررسـی دالیـل موفقیـت کشـورهاي پیشـرو در        

اعتقـاد بـه    یشافـزا ورزش که اغلب با استفاده از ورزش علمی و علم ورزش به وجود آمده اسـت، زمینـه   

 .فراهم شود جامعه ورزش کشور ياز سو یورزش علم
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The study is to determine the position of sport psychology in Olympic and 
medal fields in the country's sports structure. The present research is applied to 
the target and according to the nature, it is of qualitative research and a kind of 
grounded theory in basis. The statistical population of the study consisted of all 
people who have an opinion and influence in the structure of sports psychology 
and sport (N=٥٠٠). The sample size was selected in the qualitative section 
according to the sampling method (snowball). To reach the theoretical 
saturation boundary, ٢٤ subjects were selected as the research sample. In a 
quantitative section, ٢٢١ people were selected according to Morgan table and by 
simple random sampling method. The instrument for measuring was a deep 
interview in the qualitative section and a questionnaire from the qualitative 
section was used at quantitative section. To analyze the data, first, based on the 
theory-based approach, the analysis of the data from the interviews was 
performed and then in the quantitative part of the study, subsequently 
descriptive and inferential statistics were used. The results showed that Iran's 
sport psychology is not well placed compared to selected and advanced 
countries (t=٩٨٫٢٤). Also, the specific organization of sport psychology (t 
=١٨/١٩), the proper structure of sports psychology (t =١٣/٣٦) and the manpower 
of sports psychology specialist (t = ١٩/٩١) in Iran compared with the selected 
and leading countries of existence does not have. Nevertheless, positive changes 
were made in the past (t=١٥/٢٣) and the condition and attitude of sport 
psychology in Iran were not suitable for selected and advanced countries (t= -
٨/٨٣) (p= ٠/٠١). In this regard, ١٣ cases of causal conditions, ١٠ cases of 
interventional conditions, ٩ cases of ruling domains and ٧ of the outcomes of 
sport psychology promotion were identified in the sports structure of the 



٢٤ 
 

country, and seven strategies for promoting the position of sport psychology 
were proposed in the sports structure of the country. 
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