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 عنوان: تجربه هایی از کاربرد روانشناسی ورزشی در تیم های ملی

 الهام محمودی

 

 چکیده

اهمیت چشمگیری برخوردار شده است؛ در حالی  ا پیشرفت علم روان شناسی، بحث مهار تهای روانی در اجرای عملکردهای ورزشی ازب

که قبالً بیشتر بر اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می شد. امروزه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینهای فشرده و تال شهای 

بزرگ با قهرمانانی  هایوقتی در میدانورزشکاران تجارب کسب شده حاکی از از آن است که مستمرنیاز دارند و آن آمادگی روانی است. 

 1به عقیدۀ هکر پردازند، سرانجام آمادگی روانی پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد.همتراز به لحاظ جسمی به رقابت می

( اغلب، کمبود های روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه درتمرین و مسابقات بازمی دارد، نه اشتباهات وکمبود 0222)

مربوط  بیشترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه و غیرنخبه به عوامل روانی آنها (0220) 0های فیزیکی. به نظر لئون

به دست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهار تهای روانی هدف گذاری، تمرکز، انگیزش و غیره، بدون تردید،  است.

ویژگی های ذاتی یا آموخته شده ای هستند که موفقیت ورزشکار را ممکن می سازد یا مهارتهای روانی رویایی بیش نخواهدبود. 

تمرکز، کنترل انگیختگی و اضطراب نمونه این مهارتهاست. این مهارتها را همه می  اعتماد به نفس، کنترل .احتمال آنرا افزایش می دهد

 .توانند بیاموزند و تمرین کنند و با دستیابی به آمادگی روانی عملکرد خود را بهتر کنند

 شود:آموخته میهای روانی در سه مرحله رتهای روانی معتقد است که تمرین مربوط به مهادر مورد یادگیری مهارت 3مارتنز 

 های روانیـ آموزش موردی مهارت 1

 های روانی از طریق برنامة تدوین شده و با استفاده از بهترین اطالعات قابل دسترسـ کسب مهارت 0

 ای که بتوان آن را در مسابقات بکار گرفتگونهها بهـ تمرین مهارت 3

 : کندبندی میها را بدین صورت تقسیمکسب مهارتو وی روش

 ـ خود تقویتی 3  ـ خودسنجی 0  ـ خودسازمانی و نظارت بر کار خود 1

 دارد: های روانی اظهار میدر زمینة استفاده از برنامه تمرین مهارت مارتنز 

برنده کند باید مشخص کند آیا این برنامه قرار است صرفاً شانس استفاده می 4(PSTهای روانی)مربی زمانی که از برنامة تمرین مهارت

مروزه، پژوهش های بسیاری در زمینه نقش مهار ا شدن تیم را باال ببرد یا اینکه به بهتر شدن عملکرد فردی ورزشکاران کمك کند.

نشان دادند که عناصر مهم موفقیت ورزشکاران عبارتند  5، اورلیك و پارتینگتون1991در سال  تهای روانی در ورزش انجام شده است.

از؛ التزام و کیفیت تمرین که شامل؛ تعیین هدف روزانه، تمرین ذهنی و کیفیت آمادگی ذهنی و روانی برای رقابت و مستلزم تکامل 

                                                             
1 -Hacker 
2 - Leones 
3 - Martens 
4 - Psychological Skills Training 
5 - Orlick & partington 
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 در قهرمانان را تنظیم برانگیختگی،، ویژگیهای روانی الزم برای اجرای بهینه  0221در سال  6ویلیامز طرح ریزی قبل از مسابقه هستند.

نیز در سال  7اعتماد به نفس باال، توجه و تمرکز خوب، تصویرسازی ذهنی مثبت قبل از ورزش و تعهد عنوان کرد. تلول و گرینلس

، به این طی مطالعه ای که در مورد مهار تهای روانی تعیین هدف، آرام سازی روانی، تصویرسازی ذهنی و خودگویی انجام دادند 0221

در  1گراندجین، تیلور و وینر .نتیجه رسیدند که با تمرین کردن این مهارت ها می توان سطح عملکرد را به طور چشمگیری افزایش داد

بهتر می توانند تمرکز را فرا گیرند، پس از  (مانند ژیمناستیك)نتیجه گرفتند که ورزشکاران نخبه در مهار تهای بسته  0220سال 

در تحقیقی دربارۀ   0222 در سال 9جانگ .ت اولیه برگردند و برای اعمال بعدی با موفقیت، تمرکز مجدد کنندشکست به حال

فوتبالیستهای حرفه ای نشان داد هم داشتن عملکرد جسمانی عالی وهم داشتن مهارتهای روانی در سطح باال برای عملکرد مناسب 

 الزم است. به نظر وی ورزشکارانی که سطوح عملکرد متفاوتی دارند احتماالً سطوح مهارتهای روانی متفاوتی نیز دارند. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 - Williams 
7 - Thelwell & Greenless  
8 - Grandjean, Taylor & Weiner 
9 - Junge 
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