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Extended Abstract
Summary
The purpose of this work is to investigate the role of psychological preparation in team cohesion
and success of the student soccer teams. The objective is to make the student teams as successful
as possible. In the present work, two questionnaires are used: one by Thomas (1999) in order
to assess the mental fitness, and the second one by Karen (1985) in order to measure the group
cohesion and success. The test results obtained show that there is a direct relationship between
the team cohesion and the psychological skills. Based on the findings, the coaches should use
the skills of the two- and four-factor hierarchical models of Calot and Cardenoso's self-talk and
Lu Vygotsky's positive inner speech, S.T.U.C.K (stop, self-talk, output, attention and success)
emotion control, verbal encouragement, mental imagery, mental review, and Benson and
Jacobsen relaxation.
Introduction
The psychological preparation along with the physical training plays an important role in
increasing the performance of an athlete so that it helps him/her to have a better team cohesion,
and perform sports activities in a more desirable way, and ultimately, achieve more success.
The purpose of the present work was to investigate the role of the psychological preparation in
team cohesion and success of the student soccer teams.
Methodology and Approach
The research method was descriptive-correlation, which was done by the field method. The
statistical population of this work included all the football players participating in the national
student championship (N = 165), and finally, 142 people were selected as the statistical sample
of the work. In the present work, two questionnaires were used: one by Thomas (1999) in order
to assess the mental fitness, and the second one by Karen (1985) in order to measure group
cohesion and success. The data was analyzed using the ANOVA test, and the Pearson
correlation coefficient and the Bonferroni post hoc test were used to examine the differences
between the sub-scales.
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Results and Conclusions
The results obtained showed that there were significant differences in the sub-scales of the
psychological preparation, self-talk (Sig = 0.001, F = 6.58), subjective imagery (Sig = 0.038,
F = 5.37), emotional control (Sig = 0.016, F = 4.62), and level of relaxation (Sig = 0.01,
F = 5.60) between the successful and unsuccessful teams. However, in the other sub-scales,
there was no significant difference. Also, there was a significant difference between the
successful and the less successful teams only in the sub-scales of self-talk (F = 6.58, F = 0.001)
and mental imagery (F = 6.71, Sig = 0.004). The test results also showed that although there
was no significant relationship between some sub-scales of the psychological skill and team
cohesion, but finally, a direct relationship was observed between the team cohesion and the
emotional control skills (R = 0.19). Based on the findings of the present work, which showed
the role and effect of the sub-scale of mental skills in strengthening and maintaining team
cohesion, and ultimately, the success of teams, the coaches should improve and develop the
level of mental fitness of the athletes, which ultimately leads to an improved performance. They
can use the skills of the two- and four-factor hierarchical model models of Calot and
Cardenoso's self-talk and Lu Vygotsky's positive inner speech, S.T.U.C.K emotion control,
verbal encouragement, mental imagery, mental review, and Benson and Jacobsen relaxation.
Keywords: Psychological preparation, Team cohesion, Self-talk, Relaxation, Goal setting.
To cite this article:
Khorand, M. T., & Latifi, H. (2021). Role of Psychological Preparation in Team Cohesion and Success of
Student Soccer Teams. Journal of Human Resource Management in Sport, 8(1), 93-104.
Corresponding Author: Mohammad Taghi Khorand
E-mail: mtkhorand@yahoo.com

94

زمستان  /1399سال  /8شماره  /1صفحه 93ـ104
شناسه دیجیتال10.22044/shm.2019.8884.2067 :

دانشگاه صنعتی
شاهرود

نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

مقاله پژوهشی

نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیمهای فوتبال دانشجویی
محمد تقی خورند 1و حجت اهلل لطیفی

2

 .1استادیار رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
 .2مربی تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران.
تاریخ پذیرش1398/06/26 :

تاریخ دریافت1398/02/13 :

چکیده
هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آمادگی روانی بر انسجام تیمی و موفقیت تیمهای فوتبال دانشجویی بود.
روششــناســی :روش تحقیق توصییی ی -همبسییی ی بود ب بب روش میدانی انجام یید .جامعب آماری این تحقیق ییام  ،لیب
فوتبالی ستهای

ر ت ننده در م سابقات قهرمانی دان شجویان شور بود ( )N=165ب در نهایت  142ن ر بب عنوان نمونب آماری

تحقیق انیخاب دند .در تحقیق حاضر از دو پرسشنامب توماس ( )1999جهت ارزیابی آمادگی روانی و پرسشنامب ارن ( )1985برای
اندازهگیری انسجام گروهی و موفقیت اسی اده گردید .دادهها با بکارگیری آزمونهای آماری آنوا و ضریب همبسی ی پیرسون تجزیب و
تحلی

دند؛ همچنین برای بررسی ت اوت بین خرده مقیاسها از آزمون تعقیبی بون رونی اسی اده د.

یافتهها :نیایج تحقیق نشان داد ب ت اوت معناداری در خرده مقیاسهای آمادگی روانی ام  ،خودگویی (،)F=6/58 ،Sig=0/001
تصیویرسیازی ذهنی ( ،)F=5/37 ،Sig=0/038نیرل عواطف ( )F=4/62 ،Sig=0/016و سیح آرامش ()F=5/60 ،Sig=0/019
بین تیمهای موفق و تیمهای ناموفق وجود دارد؛ اما در سایر خرده مقیاسها ت اوت معناداری م شاهده ن ردید .در بین تیمهای موفق
و م موفق نیز فقط در خرده مقیاسهای خودگویی ( )F=6/58 ،Sig=0/001و تصویرسازی ذهنی ( )F=6/71 ،Sig=0/004ت اوت
معناداری مشاهده گردید؛ همچنین نیایج آزمون نشان داد با اینکب بین برخی از خرده مقیاسهای مهارت روانی با انسجام تیمی رابحب
معناداری وجود ندارد ،اما در نهایت رابحب مسیقیمی بین میزان انسجام تیمی و مهارتهای روانی نیرل عواطف مشاهده د.
بحث و نتیجهگیری :بر اسییاس یافیبهای تحقیق حاضییر ب بیان ر نقش خرده مقیاسهای مهارت روانی در تحکیم و تداوم انسییجام
تیمی و در نهایت موفقیت تیمها بود ،مربیان باید بب منظور بهبود و توسییعب سییح آمادگی روانی ورز ییکاران ب در نهایت منجر بب
ارتقاء عملکرد و اجرا می ود ،از تکنیک مهارتهای مدل دو و چهار عاملی سلسلب مراتبی خودگویی الوت و اردنوسو و گ یار درونی
مثبت لو وی وتسییکی ،نیرل عواطف (توقف ،خودگویی ،بروز ،توجب و موفقیت) ،تشییویق زبانی ،تصییویرسییازی ذهنی ،مرور ذهنی و
آرامشدهی بنسون و جا وبسن ،بهره ببرند.
واژههای کلیدی :آمادگی روانی ،انسجام تیمی ،خودگویی ،آرامسازی ،هدفگزینی.
نویسنده مسئول :محمد تقی خورند
تلفن09122262944 :

E - mail: mtkhorand@yahoo.com
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مقدمه
امروزه یکى از دانشهاى ضرورى براى اداره سازمانهاى انسانى ،مدیریت منابع انسانى است .مدیریت منابع انسانى ،عبارت است
از ایجاد و تو سعب برنامبهایى ب از طریق آنها ،ضمن بهبود توانایىهاى منابع ان سانى ،اهداف فردى و سازمانى حا ص گردد .در
واقع مدیریت منابع انسییانى ،ایجاد ،پرورش و ح ظ سییرمایبهاى منابع انسییانى براى دسییییابى بب اهداف اسییت (آ ییاند و لوین،
.)1980
رنج و اترین ،)2006( 1اعیقاد دارند ب انسجام ،بعنوان عنصر اساسی در توسعب قابلیتهای تیم و افراد همکار قلمداد می ود.
ارن 2و همکاران ( ،)2006انسیییجام را عاملی حیاتی در فرآیند پویایی تیم میدانند ب در جهت هم رایی و میحد یییدن برای
رسیدن بب اهداف و یا نیازهای ضروری اعضاء نمود پیدا می ند .روانشناسان ورزش معیقدند ب تعیین هدف مشیر ی ب بیواند
تالشهای گروه را بب سیییوی آن میمر ز ند .برای دسیییییابی بب موفقیت جنبب حیاتی دارد .احسیییاس با هم بودن ،یک ویژگی
گروهی اسییت ب انسییجام تیمی نامیده می ییود .در ورزشهای گروهی ب تیمها با یکدی ر تقاب دارند ،موفقیت زمانی حاصی
می ود ب اعضای تیم بب یوهای موثر و هماهنگ با هم ار نند (فلچر و هانیون .)2006 ،تیمهای موفق ورز ی معموال یک
ویژگی برجسیییب دارند ب آنها را از تیمهای ناموفق میمایز میسییازد و آن انسییجام و انضییبا اسییت .انجام موفقیت آمیز هر ار
گروهی مسیلزم وجود همبسی ی در بین اعضای تیم است .در ورزش و بب خصوص در ورزشهای گروهی ،ر الزم برای تحقق
هدف مشیرک ،دا ین وحدت و انسجام تیمی است ب بی تردید عالوه بر دخالت همب عناصر و عوام از جملب مربیان ،آمادگی
روانی هم میتواند بسیار تاثیرگذار با د (رمضانینژاد و همکاران.)2010 ،
مربیان میتوانند با دا ین مهارتهای خاص و ناخت عوام روانی و فیزیکی ،در ب سیاری از فعالیتهای ورز ی ب بب ویژه بب
ک گروهی صورت میگیرد ،ورز کاران را با توجب بب تواناییهای فردی و عوام اثرگذار بر عملکرد گروهی بب سوی ان سجام
بیشییییر و در نهایت پیشیییرفت و موفقیت سیییوه دهند؛ لذا نقش یک مربی در ان یزه بازیکنان و بازدهی واقعی تیمی قاب انکار
نیست ،هر چند ابزارهای بب ار برده ده در راسیای رهبری موثر با توجب بب ماهیت خاص ر یبهای ورز ی از لحاظ ساخیاری
می اوت است و تواناییهای ان رادی ورز کاران و اعمال میقاب آنها را میطلبد (بالک و همکاران .)2011 ،اعیقاد عمومی مربیان
ورزش این ا ست ب اع ضای تیم برای موفقیت طلبی ،بب دا ین اح ساس اتحاد گروهی و ان سجام نیاز دارند ،سالهای میمادی
چنین فرض ردها ند ب احسیییاس های مث بت در بین اعضیییای تیم بب عملکرد ورز یییی بهیر میان جا مد .مرب یان اصیییرار
می نند ب اتحاد تیمی ا ساس موفقیت ا ست و در نییجب فنونی را بکار میبرند تا بب روح صمیمیت و ی ان ی در بین بازیکنان
محمئن وند (بخششی هریس .)1390 ،نکیب قاب توجب این ب اگر تمر ز بر موفقیت طلبی بیش از اندازه با د ،در آن صورت
اعیماد از بین میرود و روحیب ورز ییکاران آسیییب میبیند ب در نهایت بب اهش ارآیی ورز ییکاران و تنزل اعیماد بب ن س
مربیان میانجامد .تحقیقات ن شان میدهد ب مربیان با ا سیعداد هر چب ف شار بی شیری برای موفقیت بی شیر بب ورز کاران وارد
ردهاند ،بب جای پی شرفت ردن ،بی شیر درهم ک سیباند .اگرچب ان یزه باالی موفقیت طلبی همچنان یک منبع قدرت ا ست،
ولی سیییازمانها باید یاد ب یرند ب چب زمانی بب این منبع قدرت مجال عم بدهند و ی آن را نیرل نند (بالک و همکاران،
.)2011
مهارتهای روان شناخیی و آمادگی روانی در نار تمرین ج سمانی نقش مهمی در افزایش آمادگی ورز کار دارد بب طوری ب بب
ورز کار مک می ند تا بیواند از ان سجام تیمی بهیری برخوردار گردیده و فعالیت ورز ی را بب ک محلوبتری انجام دهد و

1. Rang and Catharine
2. Carron
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در نهایت بب موفقیتهای ورز ی نای آید .تجارب سب ده حا ی از آن است ب در رایط جسمانی برابر ،در نهایت آمادگی
روانی پیروزی را بب ن ع یکی از طرفین رقم خواهد زد (رمضانینژاد و حسینی.)2009 ،
اجرای بهینب مهارتهای ورز یییی بب وجود آمادگی جسیییمانی ،آمادگی مهارتی (آمادگی تکنیکی) ،آمادگی تا ییکی و آمادگی
روانی وابسیییب اسییت (ماماسییس و دوگانیس .)2004 ،1از آنجا ب روشهای مخیلف تمرینی و یییوههای اجرای مهارت ،تکام
یافیباند و در نییجب سحوح مهارت بب هم نزدیک دهاند ،بب نظر میر سد ،ت اوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمانی بب آمادگی
روانی آنها مربو با یید (میرزایی و ا برنژاد .)2008 ،تحقیقات انجام ییده در حوزه روانشییناسییی ورزش حا ی از آن اسییت ب
بکارگیری مهارتهای روانی میتواند نقش چشم یری در بهبود عملکرد ورز کار دا یب با د .نیایج تحقیقات انجام ده توسط
میخ ص صان ورز ی موید آن ا ست ب ی یت جل سات تمرین ،آمادگی ج سمانی ،آمادگی تکنیکی و آمادگی تا ییکی در نار
آمادگی روانی عنا صر مهم موفقیت ورز کاران المپیکی را ت شکی میدهند ( جاعی و همکاران .)1389 ،تحقیقات انجام ده
در زمینب عملکرد ورز کاران نخبب نیز نشان داده است ،ورز کارانی ب از مهارتهای روانی اسی اده می نند ،بهیر تمر ز رده،
از اعیماد بب ن س باالیی برخوردارند و میر دچار هیجان ییده و در عملکرد ییان موفقترند (محمدزاده)2008 ،؛ لذا عاملی ب
سبب برتری ورز کاران در رایط ج سمانی برابر در رویدادهای ح ساس می ود ،میزان برخورداری و ا سی اده از مهارتهایی
مانند تصییویرسییازی ،تمر ز ،نیرل احسییاسییات و ی یت جلسییات تمرینی اسییت .از سییوی دی ر در چند سییال اخیر مربیان و
ورز یییکاران با توجب بب نزدیک یییدن عملکرد ورز یییکاران ،بویژه در ورزشهای ر وردی و همچنین عدم انیقال تکنیکها و
تا ییکهای اسی اده ده در جلسات تمرین بب روز مسابقب ،هر چب بیشیر بر آماده سازی روانی توجب و تا ید رده و توانسیباند
با اسییی اده از مهارتهای روانی پیشییرفت قاب مالحظبای در عملکرد ورز ییکاران حرفبای بب وجود آورند (میرزایی و ا برنژاد،
.)2008
مورفی 2و همکاران ( ،)2008عملکرد عالی ورز ییکاران المپیکی را بب سییح مهارتهای روانی آنها نسییبت داده و معیقدند ب
ت صویر سازی ذهنی ضمن ایجاد رایط آرامش برای بازیکنان پرا سیرس و م ضحرب ،میتواند تاثیر ب سزایی در تج سم عملکرد
مثبت و نمایش آن دا یییب با یید .یافیبهای تحقیقات پیرس )2007( 3در زمینب تاثیر عوام من ی بر فوتبالیسییتها و داوران
بیان ر این واقعیت بود ب ورز کارانی ب از سح آمادگی روانی محلوبی برخوردار نی سیند ،در رویدادهای ح ساس از ا ضحراب
رقابیی باالتری برخوردارند ب با تاثیر روی تمر ز و اعیماد بب ن س ،باعث افت عملکرد می یییود .جیمز ،)2002( 4طی تحقیقی
رابحب بین مهارتهای روانی و اثربخشییی را در فوتبالیسییتها مورد بررسییی قرار داد .نیایج تحقیق وی نشییان داد ب اسییی اده از
مهارتهای روانی باعث بهبود اثربخشییی و عملکرد در فوتبالیسییتها می ییود .وی پیشیینهاد می ند ب مربیان باید با آموزش و
تمرین مهارتهای روانی در جل سات تمرینی ،اثربخ شی ان رادی ورز کاران را بهبود دهند تا ورزر کاران بیوانند در روز م سابقب
عوا م م خ در عملکرد خود را نیرل ن مای ند .یکی از روش هایی ب مرب یان میتوان ند برای افزایش اثربخشیییی و عملکرد
ورز کاران بکار برند ،تجربب م سابقات مهم ا ست تا ورز کاران مهارت خود را در این زمینب افزایش دهند .بویز )2009( 5نیز در
تحقیقی ب روی گلف بازان حرفبای انجام ییده بود ،بیان دا ییت با توجب بب ماهیت خاص ورزش گلف در مقایسییب با سییایر
ورزشها ،اسی اده از مهارتهای روانی همانند نیرل عواطف ،تمر ز ،تصویرسازی و خودگویی مثبت جزء الین ک برنامب تمرینی
این ورز کاران را ت شکی میدهد.

یع زاده ( )2007برخورداری از ان یزه باال ،هدفگزینی در جل سات تمرین و تمر ز را از

1. Mamassis and Doganis
2. Murphy
3. Pears
4. James
5. Boise
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خصوصیات ورز کاران موفق دانسیب و اظهار دا ت ب روانشناسی ورزش میتواند بب عنوان ابزاری اربردی برای سب موفقیت
در رویدادهای ح ساس مورد ا سی اده قرار گیرد .ماما سیس و دوگانیس ( ،)2004نیز بب ت اوت بین ویژگیهای روانی ورز کاران
نخبب و غیرنخبب ا اره می نند .آنها در برر سی تاثیر ر ت در برنامبهای آمادگی روانی بر ا ضحراب ،اعیماد بب ن س و عملکرد
تنیس بازان گزارش ردند ب قهرمانان نخبب تنیس همواره از مهارتهای ت صویر سازی ورز ی ،هدفگزینی و خودگویی مثبت
برای نیرل تنشها و افکار من ی بهره میبرند ب باعث بهبود عملکرد آنها می ود.
بنابراین عوام موثر بر ارتقاء عملکرد و موفقیت تیمی را بایسییییی در قالب ویژگی های بازیکنان ،مربیان و فا یورهای تیمی
خالصییب نمود ب در این راسیییا میتوان بب ویژگیهای بازیکنان از قبی سیین ،سییابقب ،ان یزش ،اضییحراب و اعیماد بب ن س و
ویژگیهای مربیان بب درجب مربی ری ،سییین ،سیییابقب ،سیییبک رهبری و رفیار مربی و در نهایت عوام تیمی مانند موفقیتهای
گذ یب تیم یا گروه ،ان سجام و اعیماد بب ن س تیمی ا اره رد (ح سینی و همکاران .)1388 ،نیایج تحقیقات مخیلف حا ی از
آن اسیییت ب میزان انسیییجام تیمی تاثیر چشیییم یری بر موفقیت ،عملکرد و حاالت روانی ورز یییکاران دارد .ارن و همکاران
( ،)2002رنج ( )2002و هانگ )2004( 1گزارش ردند ب ان سجام تکلیف و ان سجام اجیماعی (ان سجام تیمی) بب طور مثبت و
معنیداری با عملکرد موفق ارتبا دارد .مورای )2006( 2در پایان فص مسابقات ،ضریب همبسی ی باالیی بین انسجام تیمی و
درصید پیروزیهای یک تیم ،مشیاهده رد .مونرئو 3و همکاران ( ،)2004طی تحقیقی در بررسیی راهکارهای افزایش اثربخشیی
فوتبالیستها با اسی اده از مهارتهای روانی از قبی تصویرسازی ،تمر ز و خودگویی مثبت 4ضمن تا ید بر وجود رابحب مسیقیم
بین مهارتهای روانی و بهبود عملکرد ورز ییکاران گزارش ردند ،فوتبالیسییتهای حرفبای همواره با اسییی اده از تصییویرسییازی
عملکرد عالی در ذهن خود برآیند جلسیییات تمرین خود را بب روز مسیییابقب انیقال میدهند؛ بنابراین با توجب بب نیایج تحقیقات
پیشییین و همچنین اهمیت آمادگی روانی در موفقیت ورز ییکاران ،در تحقیق حاضییر تاثیر آمادگی روانی بر انسییجام تیمی و
موفقیت تیمهای فوتبال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفیب است.
روششناسی
روش تحقیق ،تو صی ی -همب سی ی بود ب بب روش میدانی انجام د .جامعب آماری تحقیق می شک از لیب بازیکنان تیمهای
فوتبال مسییابقات قهرمانی دانشییجویان پسییر دانشی اهای منحقب  8شییور بب میزبانی دانشی اه گیالن بود ( .)N=165بر اسییاس
نمونبگیری ت صادفی پر س شنامبها بین لیب نمونبها توزیع و در نهایت تعداد ( (n=142پر س شنامب عودت و مورد ا سی اده قرار
گرفت .این تحقیق بب منظور ارزیابی آمادگی مهارتهای روانی ورز کاران از پرسشنامب عملکرد اسیراتژیک 5توماس ( )1999ب
با  64سییوال  8خرده مقیاس خودگویی ،6نیرل عواطف ،7هدفگزینی ،8تصییویرسییازی ،افکار من ی ،9آرامش ،انجام وظایف بب
صیییورت خود ار 10و میزان فعالیت 11را بب صیییورت مقیاس  5نقحبای لیکرت ،امییاز  1تا  5و با اسیییی اده از گزینبهای هرگز،
بندرت ،بعضییی اوقات ،بیشیییر اوقات و همیشییب ،اسییی اده رد( .توماس 12و همکاران ( .)1999روایی محیوایی ی ی حیحبهای

1. Huang
2. Murray
3. Munroe
4. Positive Self-Talk
5. Test of Performance Strategic
6. Self-Talk
7. Emotional Control
8. Goal Setting
9. Negative Thinking
10. Automat City
11. Activation
12. Thomas
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مخیلف این پرسشنامب 0/74 ،گزارش ده است .ثبات درونی این پرسشنامب توسط محقق در یک محالعب مقدماتی بب روش آل ا
رونباخ  0/71دست آمد .پرسشنامب محیط گروهی ارن ( )1985نیز با  18سوال انسجام گروهی را بر اساس مقیاس  9ارز ی
لیکرت ( امال :مخال م  1تا امال موافقم )9 :ارزیابی می ند؛ همچنین ثبات درونی این پرسشنامب را محقق با روش آل ا رونباخ
 0/76گزارش رده است .میزان موفقیت ورز کاران نیز با توجب بب جای اه تیمها در جدول مسابقات در سب گروه تیمهای موفق
(تیم هایی ب موفق بب سیییب مدال یییده بودند) ،تیم هایی با موفقیت میر (تیم های رده میانی جدول) و تیم های ناموفق
(تیمهای انیهای جدول مسییابقات) مورد ارزیابی قرار گرفت .از آزمون الموگراف اسییمرنف ( )K-Sبرای چ ون ی توزیع دادهها
اسی اده د ( ،)P<0/05از آمار توصی ی (میان ین و انحراف اسیاندارد) و سپس برای بررسی ت اوت بین گروهها از آزمون آنوا و
آزمون تعقیبی بون رونی و برای بررسی ارتبا بین میغیرهای تحقیق از آزمون همبسی ی پیرسون اسی اده د.
یافتهها
ویژگیهای جمیت ناخیی آزمودنیها ،نشان میدهد ب جامعب آماری را دانشجویان پسر عضو تیم فوتبال دانش اههای منحقب 8
شور ،تشکی میدهد ب از دامنب سنی  19تا  27سال ،تنوع تحصیلی مقاطع ار ناسی 134 ،ن ر ،ار ناسیار د 26 ،ن ر و
د یری 5 ،ن ر و سابقب عضویت در تیمهای لیگ اسیانی ،شوری ،ملی جوانان ،ملی دانشجویان ،ملی امید و ملی بزرگساالن،
برخوردار میبا ند.
بر ا ساس نمرات جدول ذی نیایج ن شان داد ب تیمهای موفق در مقای سب با تیمهای میر موفق و ناموفق در خرده مقیاسهای
تصیییویرسیییازی ورز یییی ( )M=26/51±1/13و آرامش ( )M=20/63 ±1/26از سیییح محلوبیری برخوردار بودند ،ولی در
خرده مقیاس افکار من ی تیم های رده میانی جدول ( )M=19/39 ±1/09بب نسیییبت تیم های رده باال ( )M=25/42±2/14و
تیمهای پایین جدول ( )M=26/65±1/59از وضعیت بهیری برخوردار بودند (جدول.)1
جدول  .1میان ین نمرات خرده مقیاسهای آمادگی روانی تیمها
خردهمقیاسهای آمادگی روانی

تیمهای کم موفق

تیمهای ناموفق

تیمهای موفق

انحراف اسیاندارد

میان ین

انحراف اسیاندارد

میان ین

انحراف اسیاندارد

میان ین

2/26

27/64

1/14

26/42

1/42

21/3

1/54

11/25

1/67

14/38

2/38

16/35

هدفگزینی

1/61

21/87

2/19

19/39

1/61

18/23

میزان فعالیت

1/39

22/41

1/51

22/63

0/76

21/49

تصویرسازی

2/84

18/42

2/36

19/82

1/13

26/51

افکار من ی

1/59

26/65

1/09

19/39

2/14

25/42

سح آرامش

1/06

15/71

1/56

17/52

1/26

20/63

انجام وظایف

1/49

23/37

1/23

22/47

0/84

20/34

خودگویی
نیرل عواطف
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خرده مقیاس های آمادگی روان ی

شکل  .1مقایسب خرده مقیاسهای آمادگی روانی بین ورز کاران موفق ،م موفق و ناموفق

نیایج آزمون آنوا نشان داد ب ت اوت معناداری در مقیاسهای آمادگی روانی بین تیمهای موفق ( ،(F=11/534 ،Sig=0/001م
موفق ( (F=7/437 ،Sig=0/034و ناموفق ( (F=2/254 ،Sig=0/187وجود دارد (جدول.)2
جدول .2آزمون آنوا برای بررسی نحوه عملکرد تیمها
تیمهای موفق

تیمهای ناموفق

تیمهای کمتر موفق

آماره آزمون ()F

سح معناداری

آماره آزمون ()F

سح معناداری

آماره آزمون ()F

سح معناداری

11/534

0/001

7/437

0/034

2/254

0/187

همچنین برای م شاهده و برر سی نحوه ت اوت بین تیمها از آزمون تعقیبی بون رونی ا سی اده د ب ن شان داد ،ت اوت معناداری
بین تیمهای موفق و تیمهای ناموفق در خرده مقیاسهای خودگویی ( ،(F=6/58 ،Sig=0/001تصویرسازی ذهنی (،Sig=0/038
 ،(F=5/37نیرل عواطف ( (F=4/62 ،Sig=0/016و سح آرامش ( ،(F=5/60 ،Sig=0/019وجود دارد ()P>0/05؛ اما در سایر
خرده مقیاس ها ت اوت معناداری مشیییاهده ن ردید؛ همچنین فقط در خرده مقیاس های خودگویی ( (F=6/58 ،Sig=0/001و
تصییویرسییازی ذهنی ( (F=6/71 ،Sig=0/004بین تیمهای موفق و م موفق ت اوت معناداری مشییاهده گردید .در بین تیمهای
م موفق-ناموفق نیز فقط در خرده مقیاس افکار من ی ( (F=4/16 ،Sig=0/013ت اوت معنادار وجود دا ییت و در سییایر خرده
مقیاسها ت اوت معناداری مشاهده ن ردید (جدول.)3
جدول  .3مقایسب سح آمادگی روانی تیمهای موفق ،م موفق و ناموفق
خرده مقیاس

تیمهای موفق  -ناموفق

تیمهای کم موفق – ناموفق

تیمهای موفق  -ناموفق

آماره آزمون ()F

سح معناداری

آماره آزمون ()F

سح معناداری

آماره آزمون ()F

سح معناداری

6/58

0/001

5/60

0/019

2/74

0/068

4/62

0/016

1/38

0/089

1/87

0/26

هدفگزینی

2/51

0/074

3/39

0/064

1/91

0/056

میزان فعالیت

3/41

0/061

3/12

0/13

2/62

0/083

تصویرسازی

5/37

0/038

6/71

0/004

3/27

0/062

افکار من ی

6/89

0/12

2/28

0/069

4/16

0/013

سح آرامش

3/82

0/002

2/85

0/42

2/29

0/078

انجام وظایف

6/87

0/081

4/16

0/071

2/68

0/066

خودگویی
نیرل عواطف
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بب منظور بررسی رابحب مهارت های روانی بر میزان انسجام تیمی ورز کاران ضریب همبسی ی پیرسون مورد اسی اده قرار گرفت.
نیایج این آزمون نشان داد ،همبسی ی معناداری بین مهارتهای روانی با انسجام تیمی وجود دارد (جدول  .)4با توجب بب سح
معناداری بین انسجام تیمی و خرده مقیاسهای خودگویی ،نیرل عواطف ،هدفگزینی ،میزان فعالیت ،تصویرسازی ،سح آرامش
و انجام وظایف رابحب مسیقیم (مثبت) و معنادار و همچنین بین انسجام تیمی و خرده مقیاس افکار من ی رابحب معکوس(من ی)
و معناداری وجود دارد.
جدول  .4رابحب بین خرده مقیاسهای مهارتهای روانی با انسجام تیمی
متغیر
انسجام تیمی

خودگویی

کنترل عواطف

هدف گزینی

میزان فعالیت

تصویرسازی

افکارمنفی

سطح آرامش

انجام وظایف

**0/32

*0/19

**0/23

**0/32

*0/16

*-0/11

*0/15

*0/13

* در سح میر از  0/05معنادار است.
** در سح میر از  0/01معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
ورز کارانی ب از سح محلوبی از آمادگی روانی برخوردارند ،هیجانها و تنشهای من ی نا ی از اهمیت رویدادها را در زمین
نیرل رده و با اصرار و تالش بیشیر هن ام رویارویی با مشکالت و یا رایط سخت ،سبب پیروزی تیم می وند (لین و چاپ
 .)2001این تحقیق نیز با هدف تاثیر سیییح می اوت آمادگی روانی و میزان اسیییی اده از مهارتهای روانی بر انسیییجام تیمی و
موفق یت تیم های فوت بال دانشیییجویی مورد بررسیییی قرار گرفت .ن یایج تحقیق حا ی از آن بود ب تیم های فوت بال موفق از
ورز ییکارانی بهره میبرند ب اسییی اده از تکنیک مهارتهای روانی با هدف ایجاد آرامش ،افزایش تمر ز و نیرل عوام مخرب
عملکرد جزء برنامبهای تمرینی این ورز کاران است .در این گروه از ورز کاران خودگویی ،تصویرسازی ذهنی ،نیرل عواطف و
اسیراتژیهای بهبود سح آرامش اربرد بیشیری در مقایسب با سایر مهارتها دا یند ب این نیایج با تحقیقات پیرس (،)2007
ماماسیس و دوگانیس (،)2004

یعزاده ( )2007و بویز ( )2009ب در نیایج تحقیقات خود اظهار دا یند ،ورز کارانی ب از

م هارت های روانی بهره میبر ند ،بهیر تمر ز رده ،از اعی ماد بب ن س باالیی برخوردار ند و میر د چار هی جان یییده و در
عملکرد ان موفقترند ،همخوانی دا ت ( یعزاده2007 ،؛ پیرس2007 ،؛ ماما سیس و دوگانیس 2004 ،و بویز .)2009 ،البیب
ورز کاران موفق بب علت

ر ت در م سابقات و رقابتهای مخیلف با

رایط می اوت ،تجارب زیادی سب می نند ب باعث

نمایش عملکرد بهیر در رویدادهای حساس در مقایسب با ورز کاران غیرنخبب می ود .ینکب و اسیا ،)2001( 1نیز در بررسی
عل

ک ست و نا امی ورز کاران و دالی عملکرد ضعیف در م سابقات ح ساس ،اظهار دا یند ب ندا ین تجربب م سابقات

حسییاس و عدم تمر ز و اعیماد بب ن س افی مهمیرین عوام موثر در اهش عملکرد و بروز حاالت غیرمعمول در ورز ییکاران
است .عواملی مانند افزایش تجربب ورز کاران در تورنمنتهای مخیلف ،آموزش اصرار بر فعالیت زیاد و یا برعکس اهش فعالیت
و اقیصاد انرژی در رایط مخیلف باعث افزایش اثربخشی و عملکرد ورز کاران می ود.
سو سان )2001( 2در تحقیق خود با هدف برر سی رابحب بین اعیماد بب ن س ،مهارتهای روانی و گزارش عملکرد بازیکنانی ب
اعیماد بب ن س باالتری دارند و از تکنیک مهارتهای روانی اسی اده می نند در رایط حساس عملکرد بهیری دارند؛ اما بب نظر
میرسد ب عالوه بر ورز کاران ،ادر مربیان تیمها نقش چشم یری در افزایش آمادگی روانی ورز کاران بر عهده دارند.

المز3

1. Shinke and Costa
2. Susan
3. Calmels
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( ،)2002ضییمن تایید تاثیر مهارتهای روانی بر عملکرد ،آموزش مهارتهای روانی توسییط مربی آ یینا با روانشییناسییی ورزش و
همچنین سییب تجربب در ییرایط واقعی و طبیعی را از طره ییبیبسییازی ییرایط مسییابقب اربردیترین روش در این زمینب
میداند .لین ،)2001( 1نیز در بررسیییی رابحب بین مهارت های روانی و عملکردد بسیییکیبالیسیییت ایاالت میحده گزارش رد،
ورز کارانی ب در حین مسابقب عملکرد بهیری دا یند ،مهارتهای روانی مانند آرامش و تصویر سازی و نیرل احساسات را در
جلسییات تمرین اسییی اده رده و در حین مسییابقات از آنها بهره میبرند .جع ری ( ،)1386میهن دوسییت ( )1382و سییوسییان
( ،)2001ضمن تا ید بر تاثیر مثبت مهارتهای روانی بر سح عملکرد ورز کاران ،اظهار دا یباند ب ورز کاران برتر همواره
موقعیت خود در مسابقب را درک رده و از مهارتی بهره میبرند ب میناسب با رایط موجود با د.
بنابراین یافیب های تحقیقات میعدد بیان ر این حقیقت اسیییت ب مهارتهای روانی عالوه بر تاثیر در عملکرد روانی بر آمادگی
جسیییمانی ورز یییکاران نیز تاثیر مثبیی میگذارد و افکار ورز یییکار را در مسیییابقات مهم بب عملکرد قوی تبدی می ند ،لذا
ورز کاران نخبب با تمر ز بهیر ،اعیماد بب ن س باالتر و اثربخ شی بی شیر میر دچار هیجان

ده و سح عملکرد باالیی را از

خود بب نمایش میگذارند (ماماسییییس و دوگانیس .)2004 ،ولی ربکا 2و همکاران ( )2006معیقد اسیییت ب عالوه بر آمادگی
جسمانی و روانی ،ی یت جلسات تمرین ،مکان مسابقب (میزبان یا مهمان) و همچنین سح عملکرد ورز کار در مسابقب قبلی
میتواند تاثیر چشم یری بر عملکرد ورز کاران دا یب با د.
از دی ر یافیب های این تحقیق تاثیر مثبت مهارتهای روانی بر انسیییجام تیمی فوتبالیسیییتها بود ب با نیایج زیادی همخوانی
دا ت .رم ضانی نژاد ( ،)2009هیوز )2006( 3و لوثر )2003( 4در برر سی تاثیر ان سجام تیمی بر عملکرد و موفقیت ورز کاران
گزارش ردند ب انسیییجام گروهی از مهمیرین میغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تیمی اسیییت .برای )2001( 5نیز طی تحقیقی
میزان تالش ب سکیبالی ستها را در د سییابی با سحوح باالی عملکرد را در افزایش ان سجام تیمی موثر دان سیب و معیقد ا ست ب
هدفگزینی و همسییو بودن اهداف ان رادی با اهداف تیمی نقش زیادی در افزایش انسییجام تیمی دارد؛ بنابراین مربیان باید در
جل سات تمرینی ضرورت اربرد و ا سیراتژیهای صحی ا سی اده از مهارتهای روانی را برای ورز کاران بیان نند .بب عنوان
مثال ا سی اده از ت صویر سازی ذهنی ،تن س عمیق ،خودگویی مثبت ،یادآوری عملکرد عالی ورز کاران در م سابقات پی شین و
ترغیب زبانی 6برای تسییهی عملکرد توسییط مربیان درسییت قب از ییروع مسییابقب ،میتواند تاثیر زیادی بر عملکرد و اهش
ا ضحراب دا یب با د .عوام و د ست اندر اران تیمهای ورز ی میتوانند با ا سی اده از راهبردهای مهارتهای روان شناخیی
پروتک های تمرینی ویژهای را برای ورزشهای تیمی و ان رادی در دسیور ار قرار دهند.
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