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 چکیده
پژوهش از نظر هدف . آور انجام گرفتمدال و المپیکی يهارشته در ورزشی شناسیروان جایگاه توسعۀ کیفی مدل تدوینهدف  پژوهش حاضر با

تمامی افرادي  شامل یقتحق يآمار ۀجامع. استاي یا مبنایی ینهزمي کیفی و از نوع نظریۀ هاپژوهشکاربردي و با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع 

عنوان نمونۀ نفر به 24برفی) یري (گلولهگنمونهو تأثیرگذارند. به روش  نظرصاحبورزشی از حیث اجرایی و علمی  شناسیرواناست که در ساختار 

 ي المپیکیهارشتهاز  ادامه پیدا کرد. منظور 24تا نفر  هامصاحبهمصاحبه اشباع اطالعاتی حاصل شد، اما براي اطمینان  19تحقیق انتخاب شدند. بعد از 

رویکرد  براساسها ابتدا احبهمص وتحلیلیهتجز يبرافعال است.  هارشتهیی بودند که در المپیک حضور دارند و ایران در این هارشته، آورمدال و

 گذارقانون مراجع و ورزش مسئوالن نیاز تحلیل و کدهاي هر بخش استخراج شد. نتایج نشان داد که احساس هامصاحبهگروندد تئوري، 

خصصان مت کمبود و مدیریتی هايعنوان بستر حاکم، ضعفورزشی به شناسیروان انجمن ایجاد و رشته عنوان شرایط علی، توسعۀبه

 و عملکرد اصلی و بهبود عنوان راهبردها بهیونفدراس در ورزشی شناسیروان هايیتهکم ایجاد براي ، الزامگرمداخلهعنوان شرایط به

ي وربهرهتواند یمدر نهایت  هاجنبهشناسی ورزش از همۀ منزلۀ پیامد اصلی شناسایی شدند. توسعۀ روانورزشکاران به زندگی کیفیت

 هاي ورزشی را بهبود بخشد.یونفدراس
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 مقدمه

 شناسیروان مبحث ورزش علمی ابعاد ترینمهم از

 وجود ورزشی به يهامهارت بهینۀ اجراي طور کلیبه است.

 از است. وابسته روانی و مهارتی جسمانی، آمادگی نوع سه

 اجراي هايو شیوه تمرینی مختلف يهاروش آنجا که

 بسیار نزدیک قهرمانان بین فاصلۀ و اندافتهتکامل ی مهارت

 عملکرد تفاوت رسدیم نظربه ،اندشده تریرقابتو مسابقات 

 مربوط آنها روانی آمادگی به زمانی هر از بیش قهرمانان

 کنندیم ) اظهار2008و همکاران ( 1). گوکیاردي1(  باشد

 تأثیر بحث شناسی،روان علم پیشرفت با امروزه که

 اهمیت از ورزشی يهامهارت اجراي در روانی يهامهارت

 یورزش عملکرد در که روانی عوامل و شده برخوردار بسزایی

 و مربیان ورزشکاران، گستردة عالقۀ مورد ،اندمیسه

 ). 2است ( گرفته قرار ورزش شناسانروان

 که در استش ي از علم ورزاشاخهشناسی ورزشی روان

 مینۀز هاي مختلف درجوي پاسخگویی به پرسشوجست

 بدنی يهاتیفعالو سایر رفتار انسانی در حیطۀ ورزش 

 در را شناسیدر آن اصول و مبانی روانکه طوريبه ،است

 منظوراین اصول به تا بردکار میبه طور کاربرديبهورزش 

  .)3( دگرفته شون کاربهبهبود اجرا 

رزشی با گرایش به بررسی و  شناسیرشتۀ روان

ي هایژگیوو  افراد شخصیتي متنوع هاجنبه

شکل گرفته و  ي ورزشیهاتیفعالدر  کنندگانشرکت

رفتار فرد در  تمرکز روي مطالعۀ ،ویژگی اصلی این رشته

 شناسیروان توانیم. بنابراین استي حرکتی هاتیفعال

مختلف دانش  صورت کاربرد اصول و مفاهیمورزشی را به

ي حرکتی یا هامهارتشناسی در یادگیري و اجراي روان

 .مشارکت در هر نوع فعالیت ورزشی براي عموم تعریف کرد

اي است که به رشتهشناسی ورزشی دانشی میانروانیا 

شناسی و روان یشناسحرکت دو دانش يهابررسی داده

بررسی چگونگی تأثیر  به . این رشته همزمانپردازدیم

طور چگونگی شناختی بر عملکرد انسان و همینروان عوامل

 ورزشی بر عوامل يهانیمشارکت تأثیرات ورزش و تمر

شناسی و روان ۀ. مطالعپردازدیشناختی و جسمی مروان

سازد استفاده از آن در موقعیت ورزشی شخص را توانا می

بسیار مهم  کند. ینیبشیکه رفتاري را توصیف، تبیین و پ

جسمی  يهامهارت ۀطورکه براي توسعاست که مربی همان

تفکر و  ةنحو ۀبراي توسع ،کندیورزشکار تالش م

  ).4کند (ذهنی نیز به او کمک ي هامهارت

محققان و تشکیالت مختلفی در سراسر دنیا به مطالعه 

شناسی ورزشی و بررسی موضوعات متنوعی در قالب روان

 ۀجامعتوسط  يورزش يشناسروان مثالراي ب. پردازندیم

 يفعالیت ورزشی و تربیت بدنی در آمریکا يشناسی براروان

 يبندمیتقسدر سه زمینۀ مختلف  NASPSPA(2شمالی (

 شده است. 

 

 شناسی ورزشی روان

 

 

 
  

                                                           
1. Gokardi  2. North American Society for the Psychology of 

Sport and Physical Activity 

 رشد و تکامل حرکتی  روان شناسی اجتماعی و شخصیت یادگیري حرکتی  و کنترل

 ).1984، 1شمالی (المارتین يروانشناسی ورزشی آمریکا جامعۀ بنديتقسیم براساسشناسی ورزشی روان يهاطهیحبندي . تقسیم1شکل 
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اقتصادي،  شرایط از شماري اثر بر ي اخیرهادههطی  

فرهنگی، اجتماعی  يهایدگرگون پی در و همچنین اجتماعی

 شایان ذکري به توجه آمد، پدید دوره این خالل در که متعددي

 برگزاري و المپیک يهايباز احیاي با و شد داده نشان ورزش

 بر عمالً ورزش ،1896سال  در المپیک جدید دور نخستین

شایان  و پیشرفت چشمگیر موفقیت نشست. شاید قدرت اریکۀ

 عوامل از آمد، دستبه هادوره این برپایی در که يامالحظه

 و برانگیخت سطوح در تمام را ورزش به توجه که بود عمومی

 گروهی، يهارسانه مهم نقش آمد، رویکرد این یاري به آنچه

 يسازساده و ورزش ساختن همگانی در ویژه تلویزیون،به

). 5بود ( آن به مثبت يهاشیگرا ایجاد و آن مفاهیم

 يهاتیفعال از يامجموعه که گفتیم، ورزشگونههمان

 قهرمانی و رقابتی ورزش از تصوري غلط این و ستزااسترس

 بدانند. هدف امنیت و آرامش با همراه محیطی که آن را است

و  پیروزي ورزشی، مسابقات در ورزشکاران و هامیت اصلی

 مربی، جانب از هدف این و ستاجرا و عملکرد در موفقیت

 فشار ورزشکار نقش بر انتظارات قالب در تیم هواداران و هارسانه

 یا موفقیت عدم از ترس علتبه . بر این اساس ورزشکارآوردیم

 مختلفی يهااسترستحت  مدام کردن، جلوه ناکارامد و ضعیف

 ناراحتی، و درد تحمل بدنی، یا روانی خطاي ارتکاب چون

 و داور سوي از جریمه دریافت موفقیت رقیب، یا مشاهدة تقلب

 ).6( ردیگیم قرار مربی، سوي از سرزنش و توبیخ

اي از علم ورزش است که در شناسی ورزشی شاخهروان

هاي مختلف در زمینۀ جوي پاسخگویی به پرسشوجست

 ،استبدنی  هايفعالیتو سایر رفتار انسانی در حیطۀ ورزش 

در ورزش  را شناسیدر آن اصول و مبانی روانکه طوريبه

منظور بهبود این اصول به تا گیردکار میبه طور کاربرديبه

شناسی ورزشی با گرایش به رشتۀ روان .کار رونداجرا به

هاي هاي متنوع شخصیت افراد و ویژگیبررسی جنبه

هاي ورزشی شکل گرفته و کنندگان در فعالیتشرکت
                                                           

1. Applied sport psychology 

تمرکز بر مطالعۀ رفتار فرد در  ،ویژگی اصلی این رشته

شناسی وان روانت. بنابراین می)5(هاي حرکتی است فعالیت

صورت کاربرد اصول و مفاهیم مختلف دانش ورزشی را به

هاي حرکتی یا شناسی در یادگیري و اجراي مهارتروان

 .مشارکت در هر نوع فعالیت ورزشی براي عموم تعریف کرد

اي است که به رشتهشناسی ورزش دانشی میانروانیا 

سی شناو روان یشناسحرکت دو دانش يهابررسی داده

بررسی چگونگی تأثیر  به . این رشته همزمانپردازدیم

طور چگونگی شناختی بر عملکرد انسان و همینروان عوامل

 ورزشی بر عوامل هايینمشارکت تأثیرات ورزش و تمر

شناسی و روان ۀ. مطالعپردازدیشناختی و جسمی مروان

سازد استفاده از آن در موقعیت ورزشی شخص را توانا می

بسیار مهم  کند. بینییشکه رفتاري را توصیف، تبیین و پ

 يهامهارت ۀطورکه براي توسعاست که یک مربی همان

تفکر  ةنحو ۀبراي توسع کند،یجسمی یک ورزشکار تالش م

شتر مطالعات بی). 5کند (ذهنی نیز به او کمک ي هاو مهارت

 :کنندمیشناسی ورزش دو هدف مهم دنبال روان ۀدر حیط

 عملکرد جسمانی روانی بر عواملفهم چگونگی تأثیر  .1

 ؛افراد

 هاورزشپی بردن به این موضوع که مشارکت در . 2

سالمتی  روانی شخصیت، هايجنبهپیشرفت  سببچگونه 

 .شودمیحس خوب بودن  و

تنها روي یک جنبه از  1ديشناسی کاربردر مقابل روان

 گیري وکه شامل اندازه ردشناسی ورزش تأکید داروان

 مربیان و به ورزشکاران، هاروش روانی و هايمهارتآموزش 

هاي روانی افراد این طریق بتواند توانایی داوران است، تا از

 به برساند. شانبدنیهاي برابر با توانایی را به سطحی باال و

شناسی ورزش به مطالعاتی عمومی در در روان ،دیگر بیان

 یعنی ،شودمیرفتار آنها در ورزش پرداخته  مورد افراد و

اجتماعی، ـ موضوعاتی همچون شخصیت، عوامل روانی 
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 ۀبه رفتار فرد در حیط که موارديو سایر  یادگیري حرکتی

شود، می مربوط هاي حرکتیاجراي مطلوب مهارت ورزش و

شناسی کاربردي شامل اما در روانشود. یبررسی و مطالعه م

رشد  عملکرد و يارتقا مانند ترياختصاصیموضوعات 

شناسی کارگیري اصول روانبه شخصیت از طریق شناخت و

، تعیین میزان تأثیر عبارت دیگربه .استورزش  ۀدر زمین

هاي حرکتی و تعیین کیفیت عوامل روانی بر فعالیت

کتی افراد بر روي عوامل روانی، اثرگذاري تجربیات اولیۀ حر

زشی رشناسان وموضوعاتی هستند که مورد توجه روان

در کاربردي شناسان ورزشی بنابراین روان .استکاربردي 

پی یافتن اطالعات مفید و باارزش در زمینۀ بهبود سطح 

هاي انفرادي هاي ورزشی افراد در هر دو جنبۀ ورزشفعالیت

 ).3(ند او تیمـــی

دلیل ارتقاي خیلی از قهرمانان المپیک موفقیت خود را به 

ي دیگر از جمله تمرکز، هامؤلفهروانی و برخی دیگر روي  مسائل

. اگر ما دانندیمنفس خود کنترل استرس و باال بردن اعتمادبه

درصد است  50یی تمرکز یا کنترل استرس ورزشکاري را که توانا

برسانیم، همین تفاوت اندك  درصد 70تا  60در زمان کوتاهی به

). 7ي به بهبود عملکرد ورزشکار خواهد کرد (مؤثرنیز کمک 

شناسی ورزش بر بهبود روان ریتأثتحقیقات زیادي در مورد 

خنجري و عملکرد ورزشکاران انجام گرفته است. براي مثال 

ي به بررسی تأثیر یک دوره امطالعه)، طی 1392همکاران (

ي ذهنی هامهارتشناختی بر ي روانهامهارتبرنامۀ تمرین 

منتخب و عملکرد تکواندوکاران نوجوان زن تیم ملی ایران 

 بین که داد نشان تی مستقل آماري آزمون پرداختند. نتایج

 و استرس به واکنش هايمهارت در آزمایش و کنترل گروه

 يهامهارت تمرین برنامۀ یک دوره اجراي از پس تمرکز

 نتایج داشت. در نهایت، وجود يدارامعن تفاوت شناختیروان

 تواندیم یشناختروان يهامهارت نیتمرداد  نشان مطالعه این

 یمل میتکواندوکاران نوجوان زن ت ییدر ارتقاي عملکرد نها

                                                           
1. Si  

)، طی 2015و همکاران ( 1سی .)11( باشد رگذاریتأث رانیا

ي هایژگیوي به بررسی تأثیر سیستم ورزشی چینی و امطالعه

ورزشی المپیک  شناسیروانفرهنگ چینی در خدمات 

ورزشی که  شناسیروانمشاور  15پرداختند. در این مطالعه از 

 2008ي المپیک پکن هايبازبراي خدمت به تیم ملی چین در 

ي پس از پایان اافتهیساختارشرکت کردند، مصاحبۀ نیمه

انجام گرفت. دو بعد کلی نفوذ اجتماعی فرهنگی در  هايباز

ورزشی المپیک چین بررسی شد که  شناسیروانخدمات 

. نتایج این است ترنییپاآیتم سطح  26آیتم برتر و  8شامل 

ي هایژگیوآمیز مطالعه نشان داد که سیستم و ترکیب موفقیت

ي فرهنگی چین در خدمات روانی موجب هایژگیوکل ملت با 

. به بیان دیگر، دشویمورزشی  شناسیروانتقاي خدمات ار

عوامل اجتماعی فرهنگی تأثیر بسیاري روي خدمات 

 ).12ورزشی المپیک چینی دارد ( شناسیروان

ي به بررسی و امطالعه)، طی 2015( 2آرنولد و سرکار

ي از ریکارگبهي المپیکی با هامیتي ورزشکاران و سازآماده

پرداختند. این محققان بهترین  شناسانروانتجارب بهترین 

ي هايبازمنظور افزایش درك روانی ورزشکاران براي عمل را به

پزشک  15. این مطالعه از تجربیات انددادهرقابتی المپیک ارائه 

سال تجربۀ دست اول  200شناسی که در مجموع بیش از روان

ک ي المپیهايبازمنظور سازي ورزشکاران بهدر خصوص آماده

با توجه به آنچه ذکر شد، ). 13داشتند، تشکیل شده است (

 شناسیرواندلیل اصلی انجام این پژوهش اهمیت توسعۀ 

ي ورزشی و هاونیفدراسورزشی در ساختار ورزش کشور و 

 . است آورمدالي المپیکی و هارشته

 
  

2. Arnolde and Serkare 
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 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و با توجه به ماهیت 

اي یا ینهزمي کیفی و از نوع نظریۀ هاپژوهشپژوهش، از نوع 

تمامی افرادي است  شامل یقتحق يآمار ۀجامع. استمبنایی 

ورزشی کشور از حیث اجرایی یا  شناسیروانکه در ساختار 

یري گنمونهو تأثیرگذارند. به روش  نظرصاحبعلمی 

عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. منظور نفر به 24برفی) (گلوله

یی بودند که در المپیک هارشته آورمدال و ي المپیکیهارشتهاز 

 19فعال است. بعد از  هارشتهحضور دارند و ایران در این 

مصاحبه اشباع اطالعاتی حاصل شد، اما براي اطمینان 

 وتحلیلیهتجز يبرا. ادامه پیدا کرد 24تا نفر  هامصاحبه

 هامصاحبهرویکرد گروندد تئوري  براساسها ابتدا مصاحبه

کد)،  211شد و کدهاي مصاحبه در سه مرحلۀ باز ( تحلیل

کد) استخراج شدند. سپس  5کد) و محوري ( 56انتخابی (

مدل کیفی توسعۀ  آمدهدستبهبا توجه به کدهاي 

 شناسی ورزش در کشور تدوین شد.  روان

 
 ي تحقیقهاافتهی

شونده، برحسب جنسیت و ، افراد مصاحبه1در جدول 

 تخصص (آنان) ارائه شده است.

 
 به تفکیک جنس و تخصص شوندگان.تعداد مصاحبه1جدول 

 زن مرد تخصص کد
   شناسی ورزشیدکتري تخصصی روان الف
   شناسی ورزشیدکتري تخصصی روان ب
   شناسی ورزشیتخصصی رواندکتري  پ
   دکتري تخصصی مدیریت ورزشی ت
   دکتري تخصصی مدیریت ورزشی ث
   دکتري تخصصی مدیریت ورزشی ج
   دکتري تخصصی مدیریت ورزشی چ
   معاون وزیر ورزش و جوانان ح
   معاون وزیر ورزش و جوانان خ
   معاون وزیر ورزش و جوانان د
   ورزش و جوانان معاون وزیر ذ
   مدیرکل وزارت ورزش و جوانان ر
   یس فدراسیون ورزشیرئ ز

   یس فدراسیون ورزشیرئ س
   یس فدراسیون ورزشیرئ ش
   یس فدراسیون ورزشیرئ ص
   یس فدراسیون ورزشیرئ ض
   یس فدراسیون ورزشیرئ ط
   رئیس فدراسیون ورزشییبنا ظ
   فدراسیون ورزشیرئیس یبنا ع
   رئیس فدراسیون ورزشییبنا غ
   رئیس فدراسیون ورزشییبنا ف
   کارشناس خبرة وزارت ورزش و جوانان ق
   کارشناس خبرة وزارت ورزش و جوانان ك

 
وقتی هدف مطالعه شناخت کنش متقابل باشد، اولین 

ترین کنش متقابل با نزدیک –قدم، بیان روابط کنش 

وارد کردن  دنبالبهشرایط مؤثر بر آنهاست. سپس محقق 

 کندیمي بسیاري است. این کار کمک هالیتحلشرایط و 

موجب تداوم یا توقف آن  زیچ چهتا ماهیت پدیده و اینکه 

ي آن توضیح داده ریگشکل، روشن شده و نحوة شودیم

 . شودیم
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هاي زیر گرفته، یافتهانجامهاي با توجه به مصاحبه

 دست آمد:به

 گذارقانوننیاز مسئوالن ورزش و مراجع  احساس.1

همراه به هامقولهي از امجموعه(شرایط علّی)، که با 

، سبب ایجاد و توسعۀ پدیده یا مقولۀ محوري شانیهایژگیو

 ازین احساس، شدهاستخراجي هامقوله. از میان شوندیم

عنوان کلید اصلی ارتقاي بهگذار قانون مراجع و نمسئوال

 و یکیالمپ يهارشته در یورزش شناسیروان گاهیجا

  ).1(و شرط علّی و اصلی) مطرح شده است (شکل  آورمدال

 
 

 گذارقانون مراجع و نمسئوال ازین احساس: . شرایط علّی1شکل 

 يهارشته در یورزش شناسیروان گاهیجا يارتقابراي 

از  اوالًبه مرجع قانونی نیازمندیم که  آورمدال و یکیالمپ

ي راهگشاشناسی ورزشی حمایت کند و ثانیاً توسعۀ روان

ي ورزشی در مواجهه با هاشناسروانمشکالت کلیدي 

ورزش احساس نیاز نکنند و  مسئوالنی باشد. وقتی قانونیب

بینی نشود، براي ارتقاي آن پیشي قانونی هاینیبشیپ

شناسی ورزشی از نظر ساختاري پیشرفت بالطبع روان

 : دیگویمنخواهد کرد. در این باره پ 

اعتقادي به  اصالً هاونیفدراسبرخی از رؤساي «

هزینه کردن براي  آنهاشناس ورزشی ندارند و برخی از روان

 ».دانندینمشناسی ورزشی را ضروري روان

 :دیگویمدربارة لزوم قوانین حمایتی  همچنین ت

در کشور ما تا زور نباشه چیزي جواب نمیده. «

که مجبور نباشند از هاي ورزشی هم تا زمانیفدراسیون

. به نظرم وزارت کنندینمشناس ورزشی استفاده روان

ورزش و جوانان باید با وضع قوانین و دستورالعمل و 

شناس رو مجبور کنه تا از روان هاونیفدراس، نامهنییآ

 »ي پایه.هامیتبراي  مخصوصاًورزشی استفاده کنند. 

هاي مدیریتی و کمبود متخصصان (شرایط .ضعف2

و تعامالت از آنها  هاکنش). شرایطی هستند که گرمداخله

ي از متغیرهاي میانجی امجموعه. این شرایط شوندیممتأًثر 

، شرایط گرمداخلهدهند. شرایط و واسط را تشکیل می
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ساختاري هستند که مداخلۀ سایر عوامل را تسهیل یا 

 ). 2کنند (شکل محدود می

 
 نامتخصص کمبود و یتیریمد يهاضعف: گرمداخله. شرایط 2شکل 

 
ة اهداف هر کنندنییتعمدیران راهگشاي مشکالت و 

ي ریگمیتصموظیفۀ مدیران،  نیترمهمسازمان هستند. 

گمان تصمیمات مدیر رابطۀ زیادي با مدت زمانی و بی است

که مدیر دارد که مدیر قصد دارد در سازمان بماند. درصورتی

ي هاتیفعالفدراسیون بداند قرار است با کسب مدال و 

روي  زودبازدهي هاتیفعالسریع ارزیابی شود، به سمت 

بر  رگذاریتأثعوامل  نیترمهممدیران از خواهد آورد. تفکر 

 :دیگویمتصمیمات مدیران است. در این خصوص الف 

عرض  قبالًطور که فاکتورهاي داخلی همون نیترمهم«

سال  X مثالًکردم ثبات مدیریتی است، اگر مدیر بداند که 

 تواندیمباشد در آن مدت ماندنش  خواهدیمبه عنوان مدیر 

شناسی را بیاورد که به خوبی بکند، رواني هايزیربرنامه

 »فدراسیون و ورزشکار کمک کند.

شناسی ورزشی در همچنین کمبود متخصصان روان

بود. در این مورد  هامصاحبهکشور از موارد مورد اشاره در 

 :دیگویمخ 

شناسی ورزشی در ایران مقولۀ نوپایی ببینید روان«...

. انددهیکشي رشد آن است که دکتر واعظ زحمات زیادي برا

و  هاونیفدراسهمۀ  شبهکنباید انتظار داشته باشیم که ی

 النیالتحصفارغشناس ورزشی استفاده کنند. از روان هامیت

. بنابراین لزوم انددهینرسما هنوز به آن توانایی الزم هم 

 »توجه و رشد پله به پله ضروري است.

 :دیگویمهمچنین ث 

شناس ورزشی در کشور داریم؟ آیا مگر ما چقدر روان«

شده هستند؟ آیا پاسخگوي نیازهاي ما این افراد شناخته

 »؟باشندیم

 :دیگویمپ نیز 
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ي انهیزمخیلی از مربیان ورزشی خودشان را در هر «...

ي سنتی هاستمیس. خیلی از مربیان با دانندیمعقل کل 

زوم لرا در مورد  آنهادشوار است  واقعاًو  اندکردهرشد 

 »ي روانشناس ورزشی را توجیه کرد...ریکارگبه

ي (توسعۀ رشته و ایجاد انجمن انهیزم.عوامل 3

شناسی ورزشی). شرایط خاصی است که بر کنش و روان

و تمییز آنها از شرایط علّی مشکل  گذاردیمتعامالت تأثیر 

و  هامقولهي از مفاهیم، امجموعهاست. این شرایط را 

. گاهی اوقات دهندیمي تشکیل انهیزممتغیرهاي 

متغیرهاي بسیار مرتبط را در ذیل شرایط علّی و متغیرهایی 

. در حال کنندیمي بندطبقهبا ارتباط کمتر را ذیل بستر 

 گذارندیمو تعامالت اثر  هاکنشبر  يانهیزمعوامل حاضر، 

 ). 3(شکل 

 

 
 

 یورزش شناسیروان انجمن جادیا و رشته ۀتوسعي: انهیزم عوامل. 3شکل 
 

. براي اینکه یک سازمان استهر سازمانی مانند پازل 

هاي این پازل بتواند به رسالت اصلی خود بپردازد، باید تکه

. با نبود نیروي انسانی رندیگدرستی در کنار هم قرار به

انتظار  میتوانیمشناسی ورزشی چگونه متبحر در امر روان

 باشگاه رونق بگیرد؟  وکارکسبداشته باشیم که 

 :دیگویمد در این مورد 

براي فدراسیون خودمون نیاز داریم از نیروي انسانی «

شناسی استفاده بشه چون ماهر استفاده در امر روان

شناسی ورزشی که شناسی تخصصیه بعد میشه روانروان

. در وهلۀ بعد به ساختار درست شودیمتخصصی  کامالًدیگه 

اینکه نیاز به  براساسنیاز داریم ما هنوز ساختارمان 

شناس ورزشی داشته باشیم طراحی نشده است. روان

ي که اگونهبهدر چارتمان تغییراتی انجام بدیم  نیبنابرا

به  مسلماًشناسی ورزشی اهمیتش مشخص شده باشد. روان

 میتوانیم میدهیماهمیت ي که به این حوزه ااندازههمون 

یک آدم ماهر را جذب کنیم که بیا در فالن جایگاه مدیریتی 

 »بیا این قضیه رو براي ما جمع و جور بکن.

 :دیگویمدر این مورد و 

شناسی ورزشی دونست روانکسی نمی اصالًیه زمانی «

خیلی خوب رشد کردیم و دانشجوهاي  اآلنیعنی چی. ولی 
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خوبی هم داریم. ولی باز هم باید خیلی و اساتید  مندعالقه

 »به این رشته اهمیت داده بشه. نهایابیشتر از 

 :دیگویمب نیز 

دلیل الزام فدراسیون یه جایی ي ما بههامیتبرخی «

شناسی، فقط اسمی هست و آدمی که اونجا دارند به نام روان

در هیچ تیمی آدم علمی نیست، کسی نیست  ردیگیمقرار 

 هاونیفدراسشناسی ورزشی داشته باشه. که تحصیالت روان

 »باید بیایند ساختار این قضیه را کامل درست کنند.

شناسی روان يهاتهیکم جادیا يبرا الزامراهبردها (.4

و  هاتیفعال). بیانگر رفتارها، هاونیفدراس ورزشی در

تند که در پاسخ به مقولۀ محوري ي هسهدفدارتعامالت 

ي، اتخاذ انهیزم عواملگر و و تحت تأثیر شرایط مداخله

شناسی ورزشی، . در بحث توسعۀ جایگاه روانشوندیم

ي انهیزم عواملو  گرمداخلهبا حضور مقولۀ محوري، 

 شناسی ورزشی درروان يهاتهیکم جادیا هب الزامبراي 

 ).4(شکل  دشویمفراهم  هاونیفدراس
 

 
 

 هاونیفدراس شناسی ورزشی درروان يهاتهیکم جادیا يبرا الزام: . راهبردها4شکل 
 
 

 تواندیمعاملی که  نیترمهمپس از عوامل مدیریتی، 

یک مقوله را در جهت پیشرفت و توسعه قرار دهد، ارتقاي 

. اگر مدیریت را استي مستقل هاسازمانساختاري و ایجاد 

ي هابرنامهمناسب  افزارسختدرنظر بگیریم، بدون  افزارنرم

 درستی و اثربخش انجام نخواهد گرفت. مدیر به

یکی از راهبردهایی که براي « :دیگویمدر این مورد الف 

شناسی ورزشی باید انجام بشه ارتقاي ساختار و جایگاه روان

 »...هاستونیدراسفتالش براي ایجاد یک جایگاه مشخص در همه 

 : دیگویمهمچنین ت 

هاي ما مشکل مالی دارند. اما اگر خیلی از فدراسیون«

ي که براي انهیهزفدراسیون بداند که چند برابر  سیرئ

در  قطعاً دیآیدرم درازمدتدر  کندیمشناس ورزشی روان

 هاونیفدراسي خواهد کرد. بعضی از گذارهیسرمااین مورد 

شناس ورزشی استفاده دارند از روان هاستسالهستند که 

 »و چون فوایدش رو دیدند ادامه دادند. کنندیم
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). ورزشکاران یزندگ تیفیک و عملکرد بهبود( پیامد.5

بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در  هامقولهبرخی 

. در واقع ندیآیم وجودبهو تعامالت  هاکنشاثر اتخاذ 

شناسی ورزشی پیامد ارتقاي ساختار و جایگاه روان

 سطح يارتقا، ورزشکاران يعملکرد و یفن سطح يارتقا

 شتریب يهامدال کسب و یالمللنیب يهایکرس

 شیافزا، ورزشکاران یقهرمان ةدور شیافزای، المللنیب

 یناش يهاتیمصدوم کاهش، ورزشکاران یزندگ تیفیک

 یروان بحث يفرودها و فراز کاهش، مسابقه و نیتمر از

و  ورزشکاران عملکرد در ثبات شیافزا و ورزشکاران

 استی ورزش يهابرنامه در مردم مشارکت شیافزا

 ).5(شکل 

 
 بهبود عملکرد و کیفیت زندگی ورزشکاران: . پیامدها5شکل 

 

حاصل از بخش کیفی، مدل ارتقاي با توجه به نتایج 

 صورت است:شناسی ورزشی بدینجایگاه روان
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 شناسی ورزشی. مدل تئوري توسعۀ روان6شکل 
 

 گیريیجهنتبحث و 

در  یشناسی ورزشروان یتۀکم یلتشک«نتایج نشان داد 

 یکمیسیون و کارگروه یلتشک«، »یهاي ورزشفدراسیون

در وزارت ورزش و جوانان  یشناسی ورزشروان ۀتوسع يبرا

متخصص  یانسان یروين یشافزا«، »یکالمپ یمل یتۀو کم

 ینتبادل ب یشافزا«و » یشناسی ورزشروان یطۀدر ح

 علی شرایط عنوانبه» ها و وزارت ورزش و جواناندانشگاه

 .شناسایی شدند ورزشی شناسیروان جایگاه ارتقاي بر مؤثر

شناسی ورزشی در پس از آنکه اهمیت و جایگاه روان

ها، بازیکنان، مربیان ورزشی و ... براي همگان یمتموفقیت 

رسد که عوامل علی ارتقاي یمنظر مشخص شد، الزم به

جایگاه آن در کشور نیز مشخص شود. نتیجۀ تحقیق بیانگر 

رتقاي توانند موجبات ایمآن بود که عوامل متعددي 

شناسی ورزشی کشور را فراهم سازند. دو مورد از روان

در  یشناسی ورزشروان یتۀکم یلتشک«ین عوامل را ترمهم

 یکمیسیون و کارگروه یلتشک«و » یهاي ورزشفدراسیون

در وزارت ورزش و جوانان  یشناسی ورزشروان ۀتوسع يبرا

دهد. در ساختار یمتشکیل » یکالمپ یمل یتۀو کم

ي ورزشی کشور مشخص شده است که هاسازمان

هاي ورزشی و کمیتۀ ملی المپیک تحت همکاري فدراسیون

با وزارت ورزش و جوانان باالترین مقام ورزشی هر رشتۀ 

هاي آنان را ارتقاي یتفعالین ترمهماند و یکی از ورزشی

دهد. در واقع یمي کشور تشکیل احرفهورزش قهرمانی و 

هاي ملی ورزشی کشور از دل یمت توان گفت کهیم

هاي ویژه فدراسیونبه هاسازماني این هابرنامهها و یتفعال

رو چنانچه در تشکیالت شوند، ازاینیمورزشی مستخرج 

هاي ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و وزارت ورزش فدراسیون

شناسی ورزشی ایجاد و جوانان بخشی با نام کمیتۀ روان

شناسی یرات مهمی در توسعۀ روانتأث تواندیمشک یبشود، 
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ي ایفا احرفههاي ملی و یمتویژه در سطح ورزشی کشور به

توان به تجارب کشورهاي یمکند. در تأیید این موضوع 

اعتقاد به  یشافزامنتخب و پیشرو اشاره کرد. همچنین 

 یاندانشجو ، وجودورزش کشور ۀجامع ياز سو یورزش علم

، شناسی ورزشیروان ةحوز مند درو متخصصان عالقه

ی، در ورزش قهرمان یجهبه کسب نت یاسیونس منديعالقه

 شناسیروان ۀمقول به یورزش هايفدراسیون ازین احساس

مند در ، جوان و عالقهکردهیلتحص یتجمع ی، وجودورزش

 یريکارگملموس به ، نتایجورزش کشور یانمرب ینب

 يبرا یتجارب موفق جهان ی، وجودشناس ورزشروان

شناسی ورزشی کشور روان ۀمناسب جامع ي، رشدالگوبردار

ی شناسی ورزشروان یانجمن علم یر و وجوداخ يهادر سال

 یشناسی ورزشروان یگاهجا يارتقا اي مؤثر برینهزمعوامل 

ورزشی  شناسروانند. براي توسعۀ در ساختار ورزش کشور

اشد و سپس هاي الزم مهیا بینهزمکشور، ابتدا الزم است که 

با بهبود شرایط علی و نیز عوامل میانجی، جایگاه 

هاي الزم ینهزمشناسی ورزشی کشور ارتقا یابد. یکی از روان

اعتقاد به ورزش  یشافزاشناسی ورزشی، براي ارتقاي روان

هنوز در  متأسفانهاست.  ورزش کشور ۀجامع ياز سو یعلم

موضوع هم کشور اعتقاد به ورزش علمی وجود ندارد و این 

از سوي مدیران و هم مربیان و ورزشکاران قابل مشاهده 

هاي یوهشاست. بسیاري از ورزشکاران و مربیان هنوز هم به 

پردازند یمها و تمرینات ورزشی یتفعالسنتی و تجربی به 

که این اعتقاد به ورزش علمی ایجاد نشود، و تا زمانی

ها یمتشناسان ورزشی در بدنۀ توان به استقبال از روانینم

 عالوه، وجودي ورزشی امیدوار بود. بههاسازمانو 

شناسی روان ةمند در حوزو متخصصان عالقه یاندانشجو

توان ینم آنهاامري ضروري است که در صورت نبود ورزشی 

شناسی ورزشی امیدوار بود. امروزه به ارتقاي جایگاه روان

ي علمی هنوز هاکارگروهو دلیل سردرگمی وزارت علوم به

عنوان یک رشتۀ شناسی ورزشی را بهتوان رشتۀ روانینم

چند سال در برخی  چراکهعلمی در کشور قلمداد کرد، 

ها تدریس شده و سپس دوباره در سطح دانشگاه

اي براي یزهانگارشد ملغی شد. با این وصف، کارشناسی

ز سوي به این رشته وجود نخواهد داشت. ا مندانعالقه

یالن این التحصفارغدیگر، بازار کار مناسبی نیز در انتظار 

تواند از میزان عالقۀ آنان به یمرشته نیست، این موضوع 

 شناسی ورزشی بکاهد.ادامۀ تحصیل در روان

ورزشی کنار ورزشکاران  شناسیروانتوجهی به بی

کند. این یمي زیاد آورمدالالمپیکی، فاصلۀ آنها را تا 

یوسف کرمی، مهدي  در خصوصرا در المپیک لندن  موضوع

شاهد بودیم که فشار روانی و استرس زیاد  کامالًتقوي و... 

یک روز قبل از دیدار فینال سبب شد تا یوسف کرمی مدال 

راحتی از دست بدهد. یک ماه مانده به المپیک المپیک را به

ي ذهنی ورزشکار نیست و ما سازآمادهزمان خوبی براي 

را توانیم در این زمان کوتاه بهترین شرایط ینموقت یچه

 ).7ي ورزشکار فراهم کنیم (برا

عدم احساس ضرورت توسط در ادامه نتایج نشان داد که 

، متخصص یرويو کمبود ن یانسان یروين ن، ضعفمسئوال

وزارت ورزش و  یکافناتوجه  ،مناسب ۀبودج یصتخص عدم

 یرانو مد یانورزشکاران و مرب یو نگرش سنت ، باورهاجوانان

 یشناسی ورزشروان ۀبه مقول ينگاه ساختار ی، عدمورزش

 یک، عدمالمپ یمل یتۀوزارت ورزش و جوانان و کم ياز سو

 ۀکار در بدن يحوزه برا ینآموختگان اعالقه و رغبت دانش

 یريکارگبه يدستورالعمل و قانون برا ، نبودورزش کشور

 ورزش کشور ۀجامع ین سواد علمبود ، پایینشناسانروان

 کشور یشناسان ورزشروان ینالزم در ب یهمبستگ و نبود

 یگاهجا يگر مؤثر بر ارتقامداخله یطشرا عنوانبه

ند. براي توسعۀ در ساختار ورزش کشور یشناسی ورزشروان

هر موضوعی در کشور، ضروري است که مسئوالن آن حوزه 

که گونههماندر خصوص آن موضوع احساس ضرورت کنند. 

، مسئوالن ورزش کشور به ضرورت موضوع هاسالپس از 



 
 183                                       آورمدال و المپیکی هايرشته در ورزشی شناسیروان توسعۀ جایگاهتدوین مدل کیفی 

 

 

سوي توسعۀ فرایند استعدادیابی استعدادیابی پی بردند و به

تند، الزم ي برداشمؤثري هاگامهاي ورزشی مختلف در رشته

شناسی ورزشی کشور نیز است که براي توسعۀ روان

مسئوالن احساس نیاز کنند. این در حالی است که از سوي 

شناسی مسئوالن ورزش کشور، ضرورتی در خصوص روان

توان در یمشود که نمود آن را ینمورزشی کشور احساس 

هاي مختلف کشور یمتشناس ورزشی در کادر فنی نبود روان

و  یانسان یروين ده کرد. همچنین در کشور ضعفمشاه

شناسی ورزشی وجود دارد. روان متخصص یرويکمبود ن

یالن رشتۀ التحصفارغکه بیان شد، تعداد طورهمان

از ضعف علمی و  معموالًشناسی ورزشی اندك است و روان

در سطوح پایین علمی قرار  چراکهبرند، یمکاربردي رنج 

ي عملیاتی و میدانی هستند. اگرچه هاتجربهدارند و فاقد 

شک یبتعداد استادان این رشته در کشور اندك است، 

توان با این تعداد اندك نیازهاي ورزش کشور به ینم

رو الزم است در شناس ورزشی را مرتفع ساخت، ازاینروان

توجه  این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود. از سوي دیگر،

شناسی به مقولۀ روان جوانان وزارت ورزش و ياز سو یکافنا

توان در نبود یمشود و نمود آن را یمورزشی مشاهده 

شناسی ورزشی در بدنۀ وزارتخانه هاي تخصصی روانیتهکم

هاي ورزشی و ... مشاهده کرد. وزارت ورزش و نیز فدراسیون

عنوان متولی اصلی ورزش کشور باید با همکاري و جوانان به

عنوان شناسی ورزشی را بهروانهاي ورزشی، فدراسیون

ضرورتی مهم براي توسعۀ ورزش کشور قلمداد کرده و براي 

تواند یمیزي کند. یکی از این اقدامات ربرنامهارتقاي آن 

چراکه ی باشد، شناسی ورزشروان ۀمقولنگاه ساختاري به 

 ينگاه ساختاریک المپ یمل یتۀوزارت ورزش و جوانان و کم

ی ندارند. بنابراین ضروري است شناسی ورزشروان ۀبه مقول

شناسی ورزشی یجاد شده و رواناکه این نگاه ساختاري 

هاي ورزشی یمتعنوان یکی از ارکان موفقیت ورزشکاران و به

یک به المپ یمل یتۀوزارت ورزش و جوانان و کماز سوي 

هاي یتهکمرسمیت شناخته شود تا بتوان به تشکیل 

اسی ورزشی در بدنۀ وزارت ورزش و شنتخصصی روان

بر موارد جوانان و کمیتۀ ملی المپیک امیدوار بود. عالوه

شناسی ورزشی تخصیص مذکور، بودجۀ مناسبی به روان

 یرانو مد یانو نگرش ورزشکاران و مرب یابد و باورهاینم

شناسی ورزشی هنوز سنتی است و مانند ی به روانورزش

ز سوي مربیان و ورزشکاران و کشورهاي منتخب و پیشرو، ا

شناسان ورزشی در یري روانکارگبهمدیران ورزشی براي 

 شود.ینمبدنۀ کادر فنی ضرورتی احساس 

 يمؤثر بر ارتقا يراهبردهادر ادامه نتایج نشان داد که 

 در ساختار ورزش کشور یشناسی ورزشروان یگاهجا

 یجادا با یشناسی ورزشساختار روان يارتقااز:  اندعبارت

و  ییافزادانشی، هاي ورزشمستقل در فدراسیون یتۀکم

و استفاده از تجارب  یشناسی ورزشمدرسان روان یشافزا

در  یشناسی ورزشبه روان یو تخصص یژهنگاه ویا، موفق دن

و  یانمرب یران،مد ییافزادانش، هاي مختلفرشته

ی، شناسی ورزشمثبت روان یراتتأث خصوصورزشکاران در 

مد در اموثر و کار یانسان یروين یتترب يبرا تالش

 يبندي عوامل موثر بر ارتقااولویت، هاي کشوردانشگاه

و  رفع موانع يشناسی ورزشی و تالش براساختار روان

ساختار  يمربوط به ارتقا یبودجه و مسائل مال یشافزا

شناسی ورزشی یگاه روانجا. با شناسایی شناسی ورزشروان

ه کشورهاي منتخب و پیشرو و نیز در کشور نسبت ب

نظر شناسایی عوامل علی مؤثر بر ارتقاي این جایگاه، به

منظور تدوین رسد که باید راهکارهایی عملیاتی بدینیم

 اآنشود. بنابراین راهبردهایی تدوین و ارائه شد که به شرح 

ساختار  يارتقاشود. یکی از این راهبردها یمپرداخته 

مستقل در  یتۀکم یجادبا ا یشناسی ورزشروان

که بیان شد، ضروري طورهمانی است. هاي ورزشفدراسیون

هاي فدراسیون آنها رأسي ورزشی و در هاسازماناست که 

شناسی ورزشی از تشکیالتی مستقل با عنوان کمیتۀ روان
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وسیله هم بتوانند نیروي انسانی ورزشی بهره جویند تا بدین

کنند و هم اینکه تجارب ی دهسازمانمتخصص الزم را 

هاي ورزشی شناسی رشتهعلمی و عملی آنان را در روان

ی دهسازمانیزي و ربرنامهشک با کار گیرند. بیمختلف به

شناسی ورزشی با کمک یک بهتر نیروهاي متخصص روان

هاي این متخصصان یلپتانستوان از یمکمیتۀ مستقل بهتر 

هاي یتهکمتشکیل  و بهتر است باراستفاده کرد، ازاین

شناسی ورزشی، این روند تسریع یابد. در این زمینه، روان

مربوط به  یبودجه و مسائل مال یشافزاضروري است که با 

این امر را تسریع کرد، شناسی ورزشی ساختار روان يارتقا

توان امور ینمامروزه بدون داشتن بودجۀ کافی  چراکه

و  ییافزادانشمچنین، سازمانی و ورزشی را ارتقا بخشید. ه

و استفاده از تجارب  یشناسی ورزشمدرسان روان یشافزا

تواند جایگاه یمیا راهبرد دیگري است که موفق دن

که طورهمانشناسی ورزشی کشور را بهبود بخشد. روان

شناسی ورزشی کشور بسیار بیان شد، تعداد متخصصان روان

حوزة دانشگاه  بسیاري از آنان تنها در بساچهاندك است و 

صورت علمی وارد دنیاي کنند و تاکنون بهفعالیت می

. در اندنشدههاي ورزشی یمتشناسی ورزشی در روان

هاي کشور هاي ورزشی و دانشگاهاینجاست که فدراسیون

ي با استفاده از اچندجانبههاي دو یا يهمکارتوانند طی یم

ی در شناسان ورزشیري روانکارگبهیی همچون هاروش

هاي ورزشی و نیز اعزام آنان به کشورهاي پیشرفته براي یمت

شناسی ي تخصصی، زمینۀ بهبود وضعیت روانهادورهطی 

بر آن، ضروري است ورزشی در کشور را فراهم سازند. عالوه

هاي بیشتري شناسی ورزشی در دانشگاهکه رشتۀ روان

یس شود و در زمینۀ تربیت این متخصصان اقدامات تأس

 بیشتري انجام گیرد.

و  یسطح فن يارتقادر نهایت، نتایج نشان داد که 

 المللیینب هايیسطح کرس ، ارتقايورزشکاران يعملکرد

 یقهرمان ةدور المللی، افزایشینب یشترب يهاو کسب مدال

 ، کاهشورزشکاران یزندگ یفیتک ، افزایشورزشکاران

از و فر ، کاهشو مسابقه یناز تمر یناش هايیتمصدوم

ثبات در عملکرد  یشورزشکاران و افزا یبحث روان يفرودها

ی ورزش يهامشارکت مردم در برنامه و افزایش ورزشکاران

در ساختار  یشناسی ورزشروان یگاهجا يارتقا یامدهايپ

با نتیجۀ تحقیقات  آمدهدستبهند. نتیجۀ ورزش کشور

)، خنجري و همکاران 8) (1394باغبانی و جعفري کاکلکی (

همسو بود. )، 9) (1385)، سپاسی و همکاران (1392(

) به این نتیجه رسیدند 1394باغبانی و جعفري کاکلکی (

شناس در ایران هنوز کمتر تیمی است که از روانکه 

که به اعتقاد بسیاري  اي استکند و این مسئلهمیاستفاده 

 هايشکستو  هاناکامیاسان در رقم خوردن برخی از کارشن

قاره و چه جهانی و  ۀایران چه در عرص ورزشکاراناخیر 

) 1392ت. خنجري و همکاران (نبوده اس تأثیربیالمپیک 

 يهامهارت نیتمرنیز به این نتیجه رسیدند که 

 ییدر ارتقاي عملکرد نها تواندیم یشناختروان

 باشد رگذاریتأث رانیا یمل میتکواندوکاران نوجوان زن ت

) 1385سپاسی و همکاران (). در همین زمینه، 11(

 لیگ مرییان و برتر هايلیگ مربیان نگرش دریافتند که بین

 شناس ورزشی تفاوتمشاور روان دربارة جایگاه غیربرتر

 بودن بازي حساس دلیلبه برتر لیگ مربیان و داشت وجود

شناس روان مشاور براي تريمهم نقش سطح، این در هاتیم

 اظهار ورزشکاران بودند. همچنین، مربیان و ورزشی قائل

 خود کنار در شناس ورزشی راروان مشاور داشتند چنانچه

 در ورزشی هايتیم پیروزي کنند، احتمال احساس

). برخی از مطالعات نیز دریافتند 10دارد ( وجود مسابقات

شناختی براي که نیاز مبرم و قوي به ترکیب مداخالت روان

دستیابی به نتیجه مطلوب توانبخشی در ورزشکاران مصدوم 

شود و در همین زمینه لیبرال و همکاران احساس می

) دریافتند که بهبود شایان توجهی در عملکرد کلی 2014(

بعد از مشاورة روانی وجود دارد؛ به بیانی  ورزشی ورزشکاران
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دیگر، بین عملکرد ورزشی و سالمت روانی یا درك تأثیرات 

رسد که یمنظر بهروانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. 

شناسان ورزشی خبره در کنار بازیکنان و سایر وجود روان

تواند پیامدهاي مثبت بسیاري را یمهاي ورزشی یمتعوامل 

 یسطح فن يارتقادنبال داشته باشد. یکی از این پیامدها، هب

توان در یماست. این موضوع را  ورزشکاران يو عملکرد

هاي ورزشی کشورهاي منتخب و پیشرو مشاهده یمتتجارب 

وجود استرس، فشار و اضطراب از جمله عواملی است کرد. 

 جمله ورزشکاران که مقدار مناسب آن براي تمام افراد و از

طور توان و نباید استرس را بهضروري است. در واقع نمی

چراکه مقداري از آن براي  ،کامل در ورزشکار از بین برد

تأثیرات مثبت و شگرف ت. عملکرد بازیکنان ضروري اس

حضور این گروه در نتایج ورزشکاران آمریکا موجب شد تا 

کاروان ورزشی آمریکا، نام  در 1950در المپیک 

ها باشد و در آن سال بود که ن نیز در کادر تیمشناساروان

هاي ورزشی آمریکا و دیگر آمده توسط تیمدستدر نتایج به

وجود آمد و این موضوع موجب هاي زیادي بهکشورها تفاوت

د. این مسئله باشن دلیلدنبال شد تا کشورهاي دیگر نیز به

هاي زیاد چین در تایج خوب و کسب مدالهمچنین، ن

تأثیرات مثبت حضور  حاصلت آسیایی گوانگجو مسابقا

سال  20شناسان ورزشی در کنار ورزشکاران چینی در روان

حدي بهشناسان ورزشی در چین بود. جایگاه روان گذشته

شناس روان 50هاي آسیایی گوانگجو رشد کرد که در بازي

صورت کاروان ورزشی آنها حضور داشتند و حتی به در

دمات به کاروان ورزشکاران چینی خ ۀآنالین به ارائ

شود یمبا این تفاسیر، امري منطقی قلمداد پرداختند. می

ورزشی  معتبري هاتورنمنتکه این کشورها در مسابقات و 

عنوان موفق به کسب تعداد زیادي مدال شوند و خود را به

کشورهاي منتخب و پیشرو در ورزش دنیا معرفی کنند و 

 هايیسطح کرس ند موجب ارتقايتوایماین امر خود نیز 

شناسان یري روانکارگبهشود. از دیگر پیامدهاي  المللیینب

 یزندگ یفیتک هاي ورزشی افزایشیمتورزشی در 

زا باشد. ورزش جوانان ممکن است مشقتاست.  ورزشکاران

این تجربه را براي  تواندیمشناس ورزشی در نتیجه روان

طور مکرر ورزشکاران بهد. همچنین، آنان خوشایندتر کن

شناس ورزشی در توانبخشی به آنان، و روان نندیبیمآسیب 

بر ارائۀ عالوه. بنابراین، کندیماهمیت بیشتري پیدا  روزروزبه

فرایندهاي روانی  دیدگان،جسمانی به آسیب يهاکمک

و این  شودیمرا شامل  هایتوانبخشاي از این بخش عمده

 ورزشکاران یقهرمان ةدور فزایشموجب ا تواندیمموضوع 

تنهایی ضامن موفقیت آمادگی جسمانی بهشک نیز شود. بی

بلکه ورزشکاري موفق است که آمادگی  ،در ورزش نیست

روانی نیز داشته باشد. به همین دلیل هیچ مربی و 

ها و فواید روانی و اجتماعی را نادیده ورزشکاري جنبه

دند که عوامل روانی معتق يا. ورزشکاران حرفهگیردینم

هاي تعیین هدف و انگیزش نقش مهمی در موفقیت مانند

 یناش هايیتمصدوم کاهش توانیمپس آنان داشته است. 

تر مصدومیت ورزشکاران یعسرو بهبود  و مسابقه یناز تمر

را نیز از  ورزشکاران یقهرمان ةدور و در نهایت افزایش

دانست. در  شناسان ورزشیپیامدهاي استفاده از روان

 تواند موجبات افزایشیمشناس ورزشی نهایت، روان

 چراکهی را فراهم نسازد، ورزش يهامشارکت مردم در برنامه

 ماننددلیل نیازها یا فواید روانی ورزشکاران آماتور به

و در  کنندجسمانی شرکت می هايیتدر فعال يسازآرام

گانی شناسان ورزشی در حوزة ورزش همصورت وجود روان

توان مشارکت مردم در ورزش را افزایش یمو تربیتی نیز 

 داد.
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Abstract 
The present study aimed to develop a qualitative model for the development of the 
position of sport psychology in the Olympic and medal-winning fields. The present 
study was applied in terms of its objectives and a qualitative type according to the nature 
which used the grounded theory. The statistical population included all those who were 
influential and expert in the administration and science structure of sport psychology. 
24 subjects were selected as the sample by snowball sampling method. After 19 
interviews, data saturation was obtained but all the subjects were interviewed to 
ascertain the saturation. The Olympic and medal-winning sport fields were those 
present in Olympic Games and Iran is active in these fields. Firstly, interviews were 
analyzed by the grounded theory approach and codes were extracted from each section. 
The results showed that to feel the need for sport authorities and legislative authorities 
was identified as causal conditions; the development of the sport psychology and the 
establishment of the Association of Sport Psychology as the dominant platform; 
managerial weaknesses and the lack of specialists as intervening conditions; the need 
for the establishment of sport psychology committees in federations as the main strategy 
and improving the performance and quality of life of athletes as the main consequence. 
Developing the sport psychology in all aspects can ultimately improve the efficiency of 
sport federations. 
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