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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. 
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 چکیده

 های فوتبال دانشجویی بود.موفقیت تیم ی ونقش آمادگی روانی بر انسجام تیمبررسی  : هدف از تحقیق حاضرهدف

 لیب  ، ییام  جامعب آماری این تحقیق .همبسییی ی بود  ب بب روش میدانی انجام  یید -توصییی یروش تحقیق  شــناســی:روش

ست شور بودر تهای  فوتبالی شجویان   سابقات قهرمانی دان آماری ن ر بب عنوان نمونب  142در نهایت  ب  (=165N)  ننده در م

( برای 1985ارن ) ( جهت ارزیابی آمادگی روانی و پرسشنامب 1999) توماس در تحقیق حاضر از دو پرسشنامب تحقیق انیخاب  دند.

ضریب همبسی ی پیرسون تجزیب و نوا و آ آماری هایآزمون بکارگیریبا  هاهدادید. اسی اده گرد و موفقیت گیری انسجام گروهیاندازه

 ها از آزمون تعقیبی بون رونی اسی اده  د.همچنین برای بررسی ت اوت بین خرده مقیاس ؛ندتحلی   د

(، =001/0Sig= ،58/6F) یگویخود ام ،  آمادگی روانی هاینیایج تحقیق نشان داد  ب ت اوت معناداری در خرده مقیاسها: افتهی

( =019/0Sig= ،60/5F( و سیح  آرامش )=016/0Sig= ،62/4F(،  نیرل عواطف )=038/0Sig= ،37/5Fذهنی )تصیویرسیازی 

سایر خرده؛ های ناموفق وجود داردهای موفق و تیمبین تیم شاهده ن ردیدمقیاس اما در  های موفق . در بین تیمها ت اوت معناداری م

( ت اوت =004/0Sig= ،71/6F)( و تصویرسازی ذهنی =001/0Sig= ،58/6Fهای خودگویی )مقیاس ق نیز فقط در خردهو  م موف

های مهارت روانی با انسجام تیمی رابحب همچنین نیایج آزمون نشان داد با اینکب بین برخی از خرده مقیاس ؛معناداری مشاهده گردید

 روانی  نیرل عواطف مشاهده  د. هایزان انسجام تیمی و مهارتحب مسیقیمی بین میاما در نهایت راب ،معناداری وجود ندارد

روانی در تحکیم و تداوم انسییجام  های مهارتهای تحقیق حاضییر  ب بیان ر نقش خرده مقیاسبر اسییاس یافیبی: گیربحث و نتیجه 

 ب در نهایت منجر بب  روانی ورز ییکارانسییح  آمادگی  بو توسییع باید بب منظور بهبود مربیان، بود هاتیمی و در نهایت موفقیت تیم

درونی  گ یارو  خودگویی  الوت و  اردنوسو سلسلب مراتبیدو و چهار عاملی مدل های مهارت از تکنیک ود، ارتقاء عملکرد و اجرا می

 وذهنی سییازی ذهنی، مرور ویق زبانی، تصییویر، تشیی)توقف، خودگویی، بروز، توجب و موفقیت(وی وتسییکی،  نیرل عواطف لو مثبت 

 دهی بنسون و جا وبسن، بهره ببرند.آرامش

 ی.گزینسازی، هدف، آرامخودگوییگی روانی، انسجام تیمی، آمادهای کلیدی: واژه
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 همقدم

دیریت منابع انسانى، عبارت است . مهاى انسانى، مدیریت منابع انسانى استهاى ضرورى براى اداره سازمانشامروزه یکى از دان

سعب برنامب سانى، اهداف فردى و منابعهاى ضمن بهبود توانایى،  ب از طریق آنها هایىاز ایجاد و تو ص  گردد ان در . سازمانى حا

 ،آ ییاند و لوین) انسییانى براى دسییییابى بب اهداف اسییتمنابع هاى ش و ح ظ سییرمایبپرور، انسییانى، ایجادع یریت منابواقع مد

1980).  

.  ودقلمداد می همکار و افرادیم تهای قابلیتدر توسعب  بعنوان عنصر اساسی ،انسجاماعیقاد دارند  ب (، 2006) 1رنج و  اترین

 یییدن برای و میحد هم راییجهت  د  ب درنندامی تیم در فرآیند پویاییحیاتی  یعامل را امانسیییج(، 2006و همکاران ) 2ن ار

 بیواند  ب مشیر ی هدف تعیین  ب معیقدند ورزش روانشناسان.  نداعضاء نمود پیدا می ضرورینیازهای  و یارسیدن بب اهداف 

 ویژگی بودن، یک هم با احسیییاس. دارد حیاتی ببنج موفقیت بب دسیییییابی برای . ند میمر ز آن سیییوی بب را گروه هایتالش

 حاصیی  زمانی دارند، موفقیت تقاب  یکدی ر با هاتیم  ب گروهی هایورزش در . ییودمی نامیده تیمی انسییجام  ب اسییت گروهی

موال یک های موفق ورز ی معتیم (.2006 ،هانیون و فلچر) نند   ار هم با هماهنگ و موثر ای یوه بب تیم اعضای  ود  بمی

اسییت. انجام موفقیت آمیز هر  ار  سییازد و آن انسییجام و انضییبا های ناموفق میمایز میتیماز سیییب دارند  ب آنها را ویژگی برج

های گروهی،  ر  الزم برای تحقق خصوص در ورزش. در ورزش و بب است م وجود همبسی ی در بین اعضای تیمگروهی مسیلز

، آمادگی از جملب مربیان تیمی است  ب بی تردید عالوه بر دخالت همب عناصر و عوام  هدف مشیرک، دا ین وحدت و انسجام

 .(2010نژاد و همکاران، رمضانی) تواند بسیار تاثیرگذار با دروانی هم می

سی ،یکیزیو ف یخاص و  ناخت عوام  روان یهابا دا ین مهارت توانندیم انیمرب بب  ژهی ب بب و یورز  یهاتیفعال از یاردر ب

سو یو عوام  اثرگذار بر عملکرد گروه یفرد یهاییتوانا ورز کاران را با توجب بب یرد،گیصورت م ی ک  گروه سجام  یبب  ان

قاب  انکار  یمیت یواقع یو بازده کنانیباز زهیدر ان  یمرب کینقش لذا  ؛سیییوه دهند تیو موفق شیییرفتیپ تینها رو د شییییریب

 یاز لحاظ ساخیار یورز  یهاخاص ر یب تیموثر با توجب بب ماه یرهبر یر راسیارده  ده دبب  ار ب یهر چند ابزارها ،ستین

اعیقاد عمومی مربیان . (2011طلبد )بالک و همکاران، اعمال میقاب  آنها را می ورز کاران و یرادان  یهاییمی اوت است و توانا

ضای تیم برای موفقیت ورزش ست  ب اع س ،طلبی این ا سال یاس اتحاد گروهبب دا ین اح سجام نیاز دارند،  های میمادی و ان

ند  ب احسیییاسچنین فرض  رده بب عملکرد ورز یییی بهیر ا بت در بین اعضیییای تیم  یان اصیییرار میهای مث مد. مرب جا  ان

ست و در نییجب فنونی را بکار میمی ساس موفقیت ا صمیمیت و ی ان ی در بین با نند  ب اتحاد تیمی ا زیکنان برند تا بب روح 

از اندازه با د، در آن صورت  شیب یطلب تی ب اگر تمر ز بر موفق نینکیب قاب  توجب ا(. 1390محمئن  وند )بخششی هریس، 

ورز ییکاران و تنزل اعیماد بب ن س  ییبب  اهش  ارآ تی ب در نها ندیبیم بیورز ییکاران آسیی بید و روحرویم نیاعیماد از ب

شان قاتی. تحقانجامدیم انیمرب شار ب انی ب مرب دهدیم ن سیعداد هر چب ف بب ورز کاران وارد  شیریب تیموفق یبرا یشیریبا ا

سیب شیری ردن، ب شرفتیپ یاند، بب جا رده ست، کیهمچنان  یطلب تیموفق یباال زهیاند. اگرچب ان درهم  ک  منبع قدرت ا

ی آن را  نیرل  نند )بالک و همکاران، م  بدهند و  منبع قدرت مجال ع نیبب ا ی ب چب زمان رندیب  ادی دیها باسیییازمان یول

2011). 

 بب در  نار تمرین جسمانی نقش مهمی در افزایش آمادگی ورز کار دارد بب طوری  ب انیشناخیی و آمادگی روهای روانمهارت

سجام تیمی بهیری برخوردار گردیده و  ند تاورز کار  مک می  تری انجام دهد ومحلوبفعالیت ورز ی را بب  ک   بیواند از ان

                                                        
1. Rang and Catharine  

2. Carron  
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آمادگی  برابر، در نهایت جسمانیدر  رایط تجارب  سب  ده حا ی از آن است  ب . های ورز ی نای  آیدبب موفقیت در نهایت

  .(2009نژاد و حسینی، )رمضانی روانی پیروزی را بب ن ع یکی از طرفین رقم خواهد زد

آمادگی تا ییکی و آمادگی  )آمادگی تکنیکی(، مهارتی، آمادگی مانیهای ورز یییی بب وجود آمادگی جسیییمهارتاجرای بهینب 

تکام   ،های اجرای مهارتهای مخیلف تمرینی و  یییوهاز آنجا  ب روش .(2004 ،1نیسیس و دوگاماماسیی) روانی وابسیییب اسییت

سحوح مهارت بب هم نزدیک  دهو در ن اندیافیب سدبب نظر می اند،ییجب  زمانی بب آمادگی  ن بیش از هرت اوت عملکرد قهرمانا ،ر

 تحقیقات انجام  ییده در حوزه روانشییناسییی ورزش حا ی از آن اسییت  ب(. 2008 ،میرزایی و ا برنژاد) روانی آنها مربو  با یید

 انجام  ده توسط تحقیقاتنیایج  .با د دا یب ورز کار در بهبود عملکردی نقش چشم یرتواند می های روانیمهارت بکارگیری

صا ص سات تمرین، موید آ ن ورز یمیخ ست  ب  ی یت جل سمانی، آمادگی تکنیکی و آمادگی تا ییکی در  نار ن ا آمادگی ج

صر مهم موفقیت ورز کاران شکی   المپیکی آمادگی روانی عنا تحقیقات انجام  ده  (.1389 ، جاعی و همکاران) دندهمیرا ت

، بهیر تمر ز  رده ، نندهای روانی اسی اده می کارانی  ب از مهارترزو ،است  کاران نخبب نیز نشان دادهزکرد وردر زمینب عمل

املی  ب ع لذا ؛(2008 ،محمدزاده) ترندعملکرد ییان موفق در  میر دچار هیجان  ییده و از اعیماد بب ن س باالیی برخوردارند و

سمانی برابر  ورز کاران درسبب برتری  ساس می در رایط ج هایی سی اده از مهارتورداری و امیزان برخ ، ودرویدادهای ح

خیر مربیان و در چند سییال ا از سییوی دی ر.  ی یت جلسییات تمرینی اسییت و  نیرل احسییاسییات تمر ز، مانند تصییویرسییازی،

ها و تکنیکو همچنین عدم انیقال  های ر وردیبویژه در ورزش عملکرد ورز یییکاران،ورز یییکاران با توجب بب نزدیک  یییدن 

اند توانسیب سازی روانی توجب و تا ید  رده وآماده بر هر چب بیشیر ات تمرین بب روز مسابقب، ده در جلس های اسی ادهتا ییک

 ،میرزایی و ا برنژاد) ندای بب وجود آورورز ییکاران حرفبعملکرد  ای درقاب  مالحظب های روانی پیشییرفتبا اسییی اده از مهارت

2008.)  

 ب ند های روانی آنها نسییبت داده و معیقدران المپیکی را بب سییح  مهارتلی ورز ییکاعملکرد عا (،2008)و همکاران  2مورفی

ضمن ایج سازی ذهنی  صویر ضحرب،اد  رایط آرامش برای بازیکنان پرت سیرس و م سم عملمی ا سزایی در تج کرد تواند تاثیر ب

ها و داوران فوتبالیسییت برام  من ی در زمینب تاثیر عو (2007) 3پیرس تحقیقاتهای یافیب .مثبت و نمایش آن دا یییب با یید

ساس از این واقعیت بود  ب بیان ر سیند، در رویدادهای ح سح  آمادگی روانی محلوبی برخوردار نی ضحراب  ورز کارانی  ب از  ا

ی (، طی تحقیق2002) 4جیمز.  یییودمی باعث افت عملکرد تمر ز و اعیماد بب ن س، تاثیر رویبا باالتری برخوردارند  ب  بییارق

 ب اسییی اده از  نشییان دادوی نیایج تحقیق  ها مورد بررسییی قرار داد.در فوتبالیسییت های روانی و اثربخشییی راترابحب بین مهار

 ند  ب مربیان باید با آموزش و  ییود. وی پیشیینهاد میها میهای روانی باعث بهبود اثربخشییی و عملکرد در فوتبالیسییتمهارت

ستمرین مهارت بهبود دهند تا ورزر کاران بیوانند در روز مسابقب بخشی ان رادی ورز کاران را اثر ات تمرینی،های روانی در جل

ند. مای خ  در عملکرد خود را  نیرل ن م  م یان مییکی از روش عوا ند برای افزایش اثربخشیییی و عملکرد هایی  ب مرب توان

ست تا ورز کاران مهارت خ برند،  کاران بکارزور سابقات مهم ا ( نیز در 2009) 5. بویزدر این زمینب افزایش دهندرا ود تجربب م

ورزش گلف در مقایسییب با سییایر بیان دا ییت با توجب بب ماهیت خاص  ،ای انجام  ییده بودن حرفبتحقیقی  ب روی گلف بازا

تمرینی برنامب الین ک  جزء گویی مثبتتصویرسازی و خود های روانی همانند  نیرل عواطف، تمر ز،ها، اسی اده از مهارتورزش

شکی  م این ورز کاران را سات تمرین و تمر ز را از  گزینی دران یزه باال، هدف ( برخورداری از2007)   یع زاده .دهدیت جل

                                                        
1. Mamassis and Doganis 

2. Murphy 

3. Pears 

4. James 

5. Boise 
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تواند بب عنوان ابزاری  اربردی برای  سب موفقیت خصوصیات ورز کاران موفق دانسیب و اظهار دا ت  ب روانشناسی ورزش می

سی اده قرار گیردورم رویدادهای حساسدر  سیس و .د ا های روانی ورز کاران نیز بب ت اوت بین ویژگی، (2004) دوگانیس ماما

سی نخبب و غیرنخبب ا اره می ضحراب، اعیمادتاثیر  ر ت در برنامب نند. آنها در برر بب ن س و عملکرد  های آمادگی روانی بر ا

سازیه از مهارتارمو ب قهرمانان نخبب تنیس ه گزارش  ردند تنیس بازان صویر  مثبت گزینی و خودگوییورز ی، هدف های ت

 . ودکرد آنها میعمل برند  ب باعث بهبودی بهره میمن  افکار ها وتنشبرای  نیرل 

نابراین عوام  موثر بر قاء  ب یان و در قالب ویژگیبایسییییی عملکرد و موفقیت تیمی را ارت  تیمی فا یورهایهای بازیکنان، مرب

 و سیین، سییابقب، ان یزش، اضییحراب و اعیماد بب ن س از قبی های بازیکنان ویژگیتوان بب  ب در این راسیییا مید نموخالصییب 

های ، سیییابقب، سیییبک رهبری و رفیار مربی و در نهایت عوام  تیمی مانند موفقیتندرجب مربی ری، سییی بب انهای مربیویژگی

سجام و اعیماد بب ن س تیمیگذ سینی و همکاران) د را اره   یب تیم یا گروه، ان (. نیایج تحقیقات مخیلف حا ی از 1388 ،ح

  ارن و همکاران .موفقیت، عملکرد و حاالت روانی ورز یییکاران دارد  یری برتاثیر چشیییمی انسیییجام تیم میزان آن اسیییت  ب

سجام تکلیف و2004) 1( و هانگ2002) (، رنج2002) سجام ( گزارش  ردند  ب ان سجام  ان و  تیمی( بب طور مثبتاجیماعی )ان

انسجام تیمی و  باالیی بینضریب همبسی ی مسابقات، در پایان فص  ( 2006) 2مورای .داری با عملکرد موفق ارتبا  داردمعنی

طی تحقیقی در بررسیی راهکارهای افزایش اثربخشیی  ،(2004و همکاران ) 3مونرئو .مشیاهده  رد ،های یک تیمدرصید پیروزی

ضمن تا ید بر وجود رابحب مسیقیم  4های روانی از قبی  تصویرسازی، تمر ز و خودگویی مثبتمهارت ی اده ازها با اسفوتبالیست

ی همواره با اسییی اده از تصییویرسییازی اهای حرفبهای روانی و بهبود عملکرد ورز ییکاران گزارش  ردند، فوتبالیسییتبین مهارت

بنابراین با توجب بب نیایج تحقیقات  ؛دهندبب روز مسیییابقب انیقال می عملکرد عالی در ذهن خود برآیند جلسیییات تمرین خود را

در تحقیق حاضییر تاثیر آمادگی روانی بر انسییجام تیمی و مادگی روانی در موفقیت ورز ییکاران، پیشییین و همچنین اهمیت آ

 شجویی مورد بررسی قرار گرفیب است.های فوتبال دانت تیمموفقی

 شناسیروش

صی ی سی ی بود  ب  -روش تحقیق، تو شک  از تحقیق امعب آماری ج .بب روش میدانی انجام  دهمب  هایتیمبازیکنان  لیب می

 بر اسییاس  .(=165N) بود دانشیی اه گیالنبب میزبانی   شییور 8منحقب های پسییر دانشیی ادانشییجویان قهرمانی مسییابقات فوتبال 

صادفی نمونب شنامبگیری ت س شن =n)142) نهایت تعداد ها توزیع و درنمونبها بین  لیب پر س سی ادهپر قرار  امب عودت و مورد ا

 ب  (1999) توماس 5اسیراتژیک های روانی ورز کاران از پرسشنامب عملکردمهارتآمادگی این تحقیق بب منظور ارزیابی  گرفت.

وظایف بب  ، انجام، آرامش9افکار من ی تصییویرسییازی، ،8گزینیهدف ،7 نیرل عواطف ،6خرده مقیاس خودگویی 8سییوال  64 با

های هرگز، گزینباسیییی اده از با و  5تا  1 ، امییازلیکرت اینقحب 5 را بب صیییورت مقیاس 11و میزان فعالیت 10صیییورت خود ار

ی هاحیحب  ی ی محیواییوایی . ر(1999) و همکاران 12وماست). د راسییی اده  ،بیشیییر اوقات و همیشییب بندرت، بعضییی اوقات،

                                                        
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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روش آل ا  محالعب مقدماتی ببثبات درونی این پرسشنامب توسط محقق در یک گزارش  ده است.  0/74 مخیلف این پرسشنامب،

ارز ی  9سوال انسجام گروهی را بر اساس مقیاس  18( نیز با 1985دست آمد. پرسشنامب محیط گروهی  ارن ) 71/0 رونباخ 

  رونباخ روش آل ا بامحقق ثبات درونی این پرسشنامب را  همچنین ؛ ند( ارزیابی می9: موافقمتا  امال  1مخال م لیکرت ) امال: 

  های موفقتیم در سب گروهها در جدول مسابقات کاران نیز با توجب بب جای اه تیممیزان موفقیت ورز  .گزارش  رده است 76/0

  ناموفقهای تیم ( ورده میانی جدول یهامتی) موفقیت  میرهایی با یمب  سیییب مدال  یییده بودند(، تهایی  ب موفق ب)تیم

ها برای چ ون ی توزیع داده (K-S)لموگراف اسییمرنف ن  اآزمواز های انیهای جدول مسییابقات( مورد ارزیابی قرار گرفت. )تیم

سیاندارد( آمار توصی ی از ،(P>05/0) اسی اده  د ها از آزمون آنوا و و سپس برای بررسی ت اوت بین گروه )میان ین و انحراف ا

 بررسی ارتبا  بین میغیرهای تحقیق از آزمون همبسی ی پیرسون اسی اده  د.قیبی بون رونی و برای آزمون تع

 هایافته

 8های منحقب دانشجویان پسر عضو تیم فوتبال دانش اهرا دهد  ب جامعب آماری ، نشان میها ناخیی آزمودنیهای جمیتویژگی

ن ر و  26 ،ار د ار ناسی ن ر، 134 ، ار ناسیمقاطع تحصیلی  تنوع ل،اس 27تا  19دامنب سنی  از دهد  بتشکی  می ، شور

لیگ اسیانی،  شوری، ملی جوانان، ملی دانشجویان، ملی امید و ملی بزرگساالن،  هایو سابقب عضویت در تیم ن ر 5 ،د یری

   با ند.برخوردار می

شان داد  ساس نمرات جدول ذی  نیایج ن سب با تیمی موفق در مقاها ب تیمبر ا های در خرده مقیاسفق و ناموفق میر مو های ی

 لی در و ،از سیییح  محلوبیری برخوردار بودند( =63/20M ±26/1)آرامش  و (=51/26M±13/1) تصیییویرسیییازی ورز یییی

( و =42/25M±14/2) های رده باالتیم( بب نسیییبت =39/19M ±09/1های رده میانی جدول )خرده مقیاس افکار من ی تیم

 (.1)جدول از وضعیت بهیری برخوردار بودند( =65/26M±59/1پایین جدول )ی هاتیم

 هاهای آمادگی روانی تیممقیاس میان ین نمرات خرده. 1 جدول

 های موفقتیم های کم موفقتیم های ناموفقتیم های آمادگی روانیمقیاسخرده

 میان ین رداسیانداانحراف  میان ین انحراف اسیاندارد میان ین انحراف اسیاندارد 

 3/21 42/1 42/26 14/1 64/27 26/2 خودگویی

 35/16 38/2 38/14 67/1 25/11 54/1  نیرل عواطف

 23/18 61/1 39/19 19/2 87/21 61/1 گزینیهدف

 49/21 76/0 63/22 51/1 41/22 39/1 میزان فعالیت

 51/26 13/1 82/19 36/2 42/18 84/2 تصویرسازی

 42/25 14/2 39/19 09/1 65/26 59/1 افکار من ی

 63/20 26/1 52/17 56/1 71/15 06/1 سح  آرامش

 34/20 84/0 47/22 23/1 37/23 49/1 وظایفانجام 
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 های آمادگی روانی بین ورز کاران موفق،  م موفق و ناموفقمقایسب خرده مقیاس. 1شکل 

 م  ،=001/0Sig= ،534/11(F) های موفقهای آمادگی روانی بین تیممقیاس درت اوت معناداری  ب نشان داد آنوا نیایج آزمون 

 (. 2)جدول جود داردو =187/0Sig= ،254/2(F) و ناموفق =034/0Sig= ،437/7(F) موفق

 هاآزمون آنوا برای بررسی نحوه عملکرد تیم. 2جدول

 های ناموفقتیم فقمتر موهای کتیم های موفقتیم

 سح  معناداری (Fآماره آزمون ) سح  معناداری (Fآماره آزمون ) اریسح  معناد (Fآماره آزمون )

534/11 001/0 437/7 034/0 254/2 187/0 

سی نحوه ت اوت بین تیم شاهده و برر شان دادهمچنین برای م سی اده  د  ب ن ت اوت معناداری  ،ها از آزمون تعقیبی بون رونی ا

، =038/0Sig) ، تصویرسازی ذهنی=001/0Sig= ،58/6(F) های خودگوییمقیاسدر خرده های ناموفق های موفق و تیمبین تیم

37/5(F=،  016/0) عواطف نیرلSig= ،62/4(F= ( سح  آرامش  سایر اما در ؛(P<05/0) وجود دارد، =019/0Sig= ،60/5(Fو 

و  =001/0Sig= ،58/6(Fهای خودگویی )در خرده مقیاسفقط همچنین ؛ ن ردیدت اوت معناداری مشیییاهده ها خرده مقیاس

های در بین تیممشییاهده گردید. های موفق و  م موفق ت اوت معناداری بین تیم  =004/0Sig= ،71/6(Fتصییویرسییازی ذهنی )

خرده  وجود دا ییت و در سییایر ت اوت معنادار =013/0Sig= ،16/4(F)یز فقط در خرده مقیاس افکار من ی ناموفق ن- م موفق

 (.3)جدول ن ردیدمشاهده  ها ت اوت معناداریمقیاس

 های موفق،  م موفق و ناموفقآمادگی روانی تیممقایسب سح  . 3جدول 

 مقیاس خرده 
 ناموفق – های کم موفقتیم ناموفق - های موفقتیم ناموفق - های موفقتیم

 یسح  معنادار (Fآماره آزمون ) سح  معناداری (Fآماره آزمون ) سح  معناداری (Fآماره آزمون )

 068/0 74/2 019/0 60/5 001/0 58/6 خودگویی

 26/0 87/1 089/0 38/1 016/0 62/4  نیرل عواطف

 056/0 91/1 064/0 39/3 074/0 51/2 گزینیهدف

 083/0 62/2 13/0 12/3 061/0 41/3 میزان فعالیت

 062/0 27/3 004/0 71/6 038/0 37/5 تصویرسازی

 013/0 16/4 069/0 28/2 12/0 89/6 افکار من ی

 078/0 29/2 42/0 85/2 002/0 82/3 سح  آرامش

 066/0 68/2 071/0 16/4 081/0 87/6 انجام وظایف
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های روانی بر میزان انسجام تیمی ورز کاران ضریب همبسی ی پیرسون مورد اسی اده قرار گرفت. بب منظور بررسی رابحب مهارت

(. با توجب بب سح  4)جدول  های روانی با انسجام تیمی وجود داردبین مهارتهمبسی ی معناداری  ،نیایج این آزمون نشان داد

گزینی، میزان فعالیت، تصویرسازی، سح  آرامش های خودگویی،  نیرل عواطف، هدفمقیاس معناداری بین انسجام تیمی و خرده

مقیاس افکار من ی رابحب معکوس)من ی(  انسجام تیمی و خردهو انجام وظایف رابحب مسیقیم )مثبت( و معنادار و همچنین بین 

 و معناداری وجود دارد.

 های روانی با انسجام تیمیهای مهارترابحب بین خرده مقیاس. 4جدول 

 انجام وظایف سطح آرامش افکارمنفی تصویرسازی میزان فعالیت هدف گزینی کنترل عواطف خودگویی متغیر

 13/0* 15/0* -11/0* 61/0* 32/0** 23/0** 19/0* 32/0** انسجام تیمی

 معنادار است. 05/0در سح   میر از  *

 معنادار است. 01/0** در سح   میر از 

 گیریبحث و نتیجه

سح  محلوبی از آمادگی روانی برخوردارند، هیجان های من ی نا ی از اهمیت رویدادها را در زمین ها و تنشورز کارانی  ب از 

 وند )لین و چاپ  یا  رایط سخت، سبب پیروزی تیم میبیشیر هن ام رویارویی با مشکالت و  نیرل  رده و با اصرار و تالش 

و تیمی  بر انسیییجام های روانیو میزان اسیییی اده از مهارت آمادگی روانیسیییح  می اوت  تاثیربا هدف نیز (. این تحقیق 2001

یت تیم بال دانشیییجوییموفق ی مورد بررسیییی قرار گرفت. های فوت بال موفق از های فوحا ی از آن بود  ب تیم ایج تحقیقن ت

ایجاد آرامش، افزایش تمر ز و  نیرل عوام  مخرب  با هدفهای روانی مهارت برند  ب اسییی اده از تکنیکورز ییکارانی بهره می

رل عواطف و  نی ،، تصویرسازی ذهنیخودگویی ورز کاراندر این گروه از  .استورز کاران های تمرینی این جزء برنامبعملکرد 

، (2007) پیرسات  ب این نیایج با تحقیق ها دا یند اربرد بیشیری در مقایسب با سایر مهارتسح  آرامش های بهبود اسیراتژی

ورز کارانی  ب از  ،در نیایج تحقیقات خود اظهار دا یند(  ب 2009) و بویز (2007) زاده  یع(، 2004) دوگانیس ماماسیس و

هارت ند، بهیر تمر ز  ردهه میروانی بهر هایم باالیی برخورداربر بب ن س  ماد  جان  یییده و ند و، از اعی چار هی  در  میر د

البیب  .(2009 ،بویز و 2004 ،ماماسیس و دوگانیس ؛2007 ،پیرس ؛2007 ،زاده  یع) ترند، همخوانی دا تعملکرد ان موفق

سابقا سب می  رایط می اوت، امخیلف ب هایرقابتت و ورز کاران موفق بب علت  ر ت در م  نند  ب باعث تجارب زیادی  

(، نیز در بررسی 2001) 1و  اسیا ب ینک  ود.مقایسب با ورز کاران غیرنخبب مینمایش عملکرد بهیر در رویدادهای حساس در 

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

 اهش عملکرد و بروز حاالت غیرمعمول در ورز ییکاران  حسییاس و عدم تمر ز و اعیماد بب ن س  افی مهمیرین عوام  موثر در

بر فعالیت زیاد و یا برعکس  اهش فعالیت  های مخیلف، آموزش اصرارزایش تجربب ورز کاران در تورنمنت. عواملی مانند افاست

  ود.ش اثربخشی و عملکرد ورز کاران میاعث افزایاقیصاد انرژی در  رایط مخیلف ب و

سان سی رابحب بین اعیماد بب ن س، مهارت خود با حقیقت در (2001) 2سو بازیکنانی  ب  گزارش عملکردهای روانی و هدف برر

بب نظر اما ؛ رند نند در  رایط حساس عملکرد بهیری دااسی اده میهای روانی مهارت اعیماد بب ن س باالتری دارند و از تکنیک

 3 المز در افزایش آمادگی روانی ورز کاران بر عهده دارند.ها نقش چشم یری ه بر ورز کاران،  ادر مربیان تیمرسد  ب عالومی

                                                        
1. Shinke and Costa 

2. Susan 

3. Calmels 
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 با روانشییناسییی ورزش و های روانی توسییط مربی آ ییناآموزش مهارت کرد،عمل های روانی برتاثیر مهارت (، ضییمن تایید2002)

 در این زمینب  ترین روشدیسییازی  ییرایط مسییابقب  اربر ییبیبطره  در  ییرایط واقعی و طبیعی را از همچنین  سییب تجربب

 های روانی و عملکردد بسیییکیبالیسیییت ایاالت میحده گزارش  رد،در بررسیییی رابحب بین مهارت نیز (،2001) 1نیل داند.می

 در سازی و  نیرل احساسات راوانی مانند آرامش و تصویرهای رمهارت حین مسابقب عملکرد بهیری دا یند، در ورز کارانی  ب

 سییوسییان و (1382) میهن دوسییت (،1386) جع ری. برندحین مسییابقات از آنها بهره می تمرین اسییی اده  رده و درجلسییات 

سح  عملکرد ورز کاران،تاثیر مثبت مهارت ضمن تا ید بر (،2001) برتر همواره ب ورز کاران اند  اظهار دا یب های روانی بر 

  . ب میناسب با  رایط موجود با د دبرنیبهره ممهارتی  یت خود در مسابقب را درک  رده و ازموقع

عملکرد روانی بر آمادگی  تاثیر در های روانی عالوه برهای تحقیقات میعدد بیان ر این حقیقت اسیییت  ب مهارتبنابراین یافیب

لذا  ، ندتبدی  می د و افکار ورز یییکار را در مسیییابقات مهم بب عملکرد قویگذارجسیییمانی ورز یییکاران نیز تاثیر مثبیی می

شیبب ن س باالتر و  اعیماد ورز کاران نخبب با تمر ز بهیر، سح  عملکرد باالیی را از اثربخ شیر  میر دچار هیجان  ده و   بی

معیقد اسیییت  ب عالوه بر آمادگی  (2006)و همکاران  2ولی ربکا(. 2004 ،)ماماسییییس و دوگانیس گذارندخود بب نمایش می

مسابقب قبلی  در ورز کار و همچنین سح  عملکرد مهمان( یا )میزبان مسابقب مکان تمرین، جلسات  ی یتجسمانی و روانی، 

 .عملکرد ورز کاران دا یب با د بر چشم یری تواند تاثیرمی

یایج زیادی همخوانی بود  ب با ن هاانسیییجام تیمی فوتبالیسیییتروانی بر  هایهای این تحقیق تاثیر مثبت مهارتیافیب دی راز 

ضانی سجام تیمی بر عملکرد و موفقیت ورز کاران  (2003) 4لوثرو  (2006) 3هیوز (،2009) نژاد دا ت. رم سی تاثیر ان در برر

طی تحقیقی  نیز (2001) 5برای اسیییت.عملکرد تیمی  مهمیرین میغیرهای تاثیرگذار بر  ب انسیییجام گروهی از گزارش  ردند

س ستمیزان تالش ب سجام تیمی ها راکیبالی سحوح باالی عملکرد را در افزایش ان سییابی با  ست  ب  در د سیب و معیقد ا موثر دان

بنابراین مربیان باید در  ؛گزینی و همسییو بودن اهداف ان رادی با اهداف تیمی نقش زیادی در افزایش انسییجام تیمی داردهدف

سات ضرور جل سیراتژیتمرینی  سی اده از مهارتت  اربرد و ا صحی  ا بب عنوان های روانی را برای ورز کاران بیان  نند. های 

سی اده صویر مثال ا شین یادآ سازی ذهنی، تن س عمیق، خودگویی مثبت،از ت سابقات پی  ووری عملکرد عالی ورز کاران در م

 اهش  تواند تاثیر زیادی بر عملکرد وروع مسییابقب، میدرسییت قب  از  یی مربیانتوسییط عملکرد برای تسییهی   6ترغیب زبانی

ضحراب  ست اندر اران تیما سی اده از راهبردهای مهارتهای ورز ی میدا یب با د. عوام  و د شناخیی توانند با ا های روان

  .دهندهای تیمی و ان رادی در دسیور  ار قرار ای را برای ورزشهای تمرینی ویژهپروتک 
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