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  یک رقابت در حیننخبه فوتبال ایران  انباندروازهي آماده سازي روانی راهبردها

  3یاسر مدنی دکتر ،2محمد خبیريدکتر ،1مهدي غفوري

 چکیده:

ي هاروشی و شناختروانهاي یژگیومصاحبه مستقیم با ورزشکاران نخبه دانش وسیع و کاربردي را در مورد  :هدف و مقدمه  

نان نخبه فوتبال بادروازهسازي روانی پژوهش حاضر شناسایی راهبردهاي آماده هدفآورد. سازي مرتبط با عملکرد مطلوب فراهم میآماده

 ایران بود.

ان نخبه باندروازهراي این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. در ادامه با هفت نفر از ب :تحقیق روش

هاي ملی یا حضور در لیگ برتر فوتبال را داشتند، مصاحبه کیفی با رویکرد عمقی، پایان باز و نیمه فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم

ي و گزارش شدند. بنددستهرقابت  بعد از یکو  حینهاي زمانی در بازه مورد نظردر این پژوهش راهبردهاي  ساختار یافته به عمل آمد.

 محوري و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. ها از روش کدگذاري باز،یل یافتهبراي تجزیه و تحل

یک رقابت  حینان نخبه در باندروازهسازي روانی و رفتارهاي هین راهبردهاي آمادترمهمنشان داد که  هادادهنتایج تحلیل  ها:یافته

 چهار مورد راهبردهاي تمرکز، تمرکز مجدد، راهکارهاي حفظ و ایجاد انگیزه و واکنش به  اشتباهات بودند. همچنین راهبردشامل 

  .و تجزیه و تحلیل عملکرد بود خودارزیابیشامل  نخبه براي بعد از یک رقابت انبانتوسط دروازهسازي مورد استفاده آماده

هاي گوناگون، سازي روانی ورزشبا توجه به ماهیت ویژه و اختصاصی نیازها و راهبردهاي آمادهرسد به نظر می بحث و نتیجه گیري:

ي هابرنامهیزي براي طراحی مداخالت و ربرنامهتواند نقطه شروعی براي مشاوره موثر و شناسایی و فهم عمیق این نیازها می

  ی متناسب با نیاز ورزشکاران باشد.شناختروان

  

 پدیدارشناسی ،پژوهش کیفی ،نخبه ،باندروازه، سازي روانیآمادهواژگان کلیدي: 

  

  m_ghafoori89@ut.ac.ir                                       ، ایران. کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی از دانشگاه تهران1

  ، ایران. دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

  ، ایراناستادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران. 3
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  مقدمه:

ها مخاطب، هوادار و هاي دیداري و شنیداري و میلیونواسطه فشارهاي ناشی از رسانهدر فوتبال نوین امروز به

برخورداري از  ها و افکار عمومی؛بسیار کالن و در نتیجه باال رفتن سطح توقع باشگاهتماشاگر، قراردادهاي مالی 

اي درپی جایگاه ویژههاي پیآمادگی روانی در کنار آمادگی بدنی و فنی براي دستیابی به اوج عملکرد و موفقیت

  پیدا کرده است. 

مثبت یا –اثرگذار هاي روان شناختی ژگی، پژوهشگران تالش کردند تا وی1996هاي المپیک بعد از بازي    

را  موفقهایی که ورزشکاران بر عملکرد ورزشکاران در رویدادهاي مهم را شناسایی کنند. یکی از آن یافته - منفی

هاي آماده سازي بدنی کرد توسعه و پایبندي به برنامهاز ورزشکارانی که در حد انتظار ظاهر نشده بودند متمایز می

ها و ورزشکاران موفق در سطح جهان از یک ابزار مهم و کلیدي براي پیروزي در امروز بیشتر تیم). 1( و روانی بود

 ).2هاي روان شناختی در تمرین و مسابقه است(از مهارت بريهمان بهره کهکنند مسابقات ورزشی استفاده می

شناختی به منظور ارتقا نی و روانهاي ذهشناختی مستلزم تمرین منظم و دائم مهارتتمرین مهارت هاي روان

  ).248، ص 3هاي بدنی و ورزشی می باشد(عملکرد، افزایش لذت یا کسب رضایت بیشتر از فعالیت

تحقیقات متعددي انجام شده  ،هاي مختلفهاي روانی توسط ورزشکاران رشتهکارگیري مهارتدر زمینه به    

 ).4(بی فراوانی در این زمینه شده استیجاد دانش علمی و تجربه طوري که  نتایج به دست آمده منجر به ا ؛است

انفرادي تیمی و هاي سازي روانی براي موفقیت ورزشکاران رشتهاست که آماده نتایج این تحقیقات بیانگر آن

و آموزش خود  عملکرد ارتقاء از ورزشکاران به منظور يادیامروزه تعداد زبه همین منظور  ).5(است بسیار سودمند

مراجعه  یورزش شناسانروان استرس و اضطراب ناشی از آن به ی وقهرمان هايرقابت ادیفشار ز ه بامقابل هايراه

 زیکنان، ارتباط مناسب با سرمربی،اشناخت صحیح تیم و ب عالوه برشناس ورزشی یک روان در نتیجه .کنندمی

طراحی یک  و شناسیهاي روانآموزش مهارت باید توانایی شناسی و اهمیت آن در مجموعه باشگاهمعرفی روان

و بازیکنان به صورت فردي و  ورزشی برنامه تمرین ذهنی و آماده سازي روانی مناسب با توجه به نیازهاي رشته

می تواند هاي موجود بین ورزشکاران موفق با ورزشکاران دیگر بررسی تفاوت بنابراین .)6(باشد را داشتهتیمی 

سازي روانی ورزشکاران هاي آمادهروالشناختی و هاي روانابع کسب اطالعات درباره ویژگیترین منیکی از مهم

 ).7باشد(هاي ورزشی گوناگوندر رشته

کنند. آنچه مدیریت خوب بازي صحبت می و ورزشکاران و مربیان پیوسته درباره آمادگی روانی، تقویت روحیه    

یند آماده سازي روانی است. آچگونگی فر ؛برخوردار است مشابهیاهمیت شود اما از ي آن بحث میکه کمتر درباره

هاي روان شناختی و احساسی ورزشی سعی کردند تا ویژگی انشناسروان ،هاي اخیربراي این منظور در طی دهه

سازي روانی که ورزشکاران ماهر و راهبردهاي آماده هاي شخصیتیمرتبط با موفقیت ورزشی و همچنین ویژگی

هاي کارگیري مهارتبه ،مطالعه گیرند را شناسایی کنند. عالوه بر اینآمیز به کار میها براي عملکرد موفقیتنآ

شناختی (مانند کنترل هیجانات، خود گفتاري، تصویرسازي و تمرکز) در ورزشکاران نخبه، این امکان را به روان

، هاآنهاي شخصیتی یژگیوی و شناخترواني هاارتمهتا با شناسایی راهبردها و  دهدشناسان ورزشی میروان

ي مختلف توسعه دهند و بتوانند سطح مهارت هارشتههاي اختصاصی یازنهاي آموزشی خود را بر اساس برنامه

  ).8ورزشکاران دیگر را بهبود بخشند (



    137 ان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابتباندروازهي آماده سازي روانی راهبردها

ان ورزش به شناسراهبردهاي روانی قبل و حین مسابقه، موجب شده تا روان »اختصاصی بودن«ماهیت     

-ا و پستهشده توسط ورزشکاران نخبه در رشتهسازي روانی به کار گرفتههاي آمادهدنبال این امر باشند که روش

هاي آموزشی خود و همچنین بهبود ورزشی گوناگون را شناسایی کرده و از آن براي پاالیش و ارتقا برنامههاي 

  ).9شناختی استفاده کنند (مداخالت روان

سازي روانی در برنامه تمرینی ورزشکاران نخبه جهت آمادگی براي هاي علم تمرین، آمادهطابق با نظریهم     

بر این اساس  ).10(کندک نقش بسیار مهمی را بازي میرویدادهاي مهمی از قبیل مسابقات جهانی و المپی

نخبه، به بررسی نیمرخ پژوهشگران عالوه بر شناسایی نیمرخ فیزیکی، فیزیولوژیکی و فنی ورزشکاران 

شناختی با هاي روانها ارتباط معناداري را بین بسیاري از مهارتاند. این پژوهشها نیز پرداختهشناختی آنروان

)، 12)، تصویرسازي ذهنی (11گزینی (توان به هدفها میترین این مهارتند. از مهماهموفقیت ورزشی نشان داد

هاي انجام د. نتایج پژوهشکر) اشاره 16) و انرژي بخشی یا انگیزه (15سازي (آرام)، 14)، خودگفتاري (13تمرکز (

سازي فیزیکی و روانی براي قبل، حین و بعد از آماده روالشده بیانگر این امر است که ورزشکاران نخبه داراي 

هاي روالي به همین ها نسبت به سایر ورزشکاران نیز توسعه و پایبندرقابت هستند و علت تمایز و برتري آن

تواند مزایاي زیادي همچون دستیابی مناسب براي آماده سازي روانی می روالداشتن یک ). 17سازي است (آماده

نفس، کنترل انرژي روانی، تمرکز موثر، یادگیري آسان و مشارکت به یک حالت روانی مطلوب، افزایش اعتمادبه

  ).1فعال ذهن را داشته باشد (

و تجربیات ورزشکاران را مورد  اي کیفی، براي توصیف دقیق ادراكهن معاصر استفاده از روشپژوهشگرا    

 1996نفر از کمانداران تیم المپیک  8اي را با هاي گسترده) مصاحبه1998( 1حمایت قرار دادند. ربازا و برتولی

سازي روانی که زشی و راهبردهاي آمادهی مرتبط با موفقیت ورشناختروانهاي ایتالیا انجام دادند که در آن ویژگی

بردند را  شناسایی و گزارش کردند. تحلیل نتایج تحقیق ربازا و ورزشکاران المپیکی در حین رقابت به کار می

، آگاهی بدنی و آمادگی فنی از جمله هاظارات مثبت، تمرکز، تسهیل احساس) نشان داد انت1998برتولی (

نداران براي عملکرد موفق ضروري توصیف شد. عالوه بر این کمانداران راهبردهاي هایی بود که توسط کماویژگی

سازي روانی مختلفی را بر شمردند که شامل مواردي از جمله کنترل خودکار (کنترل احساسات، کنترل بدنی، آماده

عمل و بدن، کنترل خود گفتاري)، تمرکز تکلیف محور (کنترل  ،مرکز بر اجرا)، تصویرسازي (تصورخودگفتاري و ت

  ).7اعتنایی به اشتباه، تحلیل اجرا) بود(افکار) و واکنش به اشتباه (تمرکز بر اجراي صحیح، بی

اي ورزشکاران نخبه رشته هاي مقابلهسازي روانی و پاسخ) راهبردهاي آماده2009( 2برتولی، سالتارلی و ربازا    

هاي کیفی نیمه کردند. محققان در این تحقیق از مصاحبهچندگانه را قبل، حین و بعد از یک رقابت بررسی 

ساختاریافته استفاده کردند و نتایج را نیز با استفاده از روش کدگذاري و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل 

سازي در کردند. نتایج این تحقیق نشان داد پشتکار، استقامت و تعهد در حین تمرین از عوامل کلیدي آماده

سازي فنی و روانی را براي چنین تعدادي از راهبردهاي آمادهقبل از یک رقابت بود. این ورزشکاران هم روزهاي

هاي روالگزینی، کنترل احساس، سازي رقابت، تمرین ذهنی، هدفروز رقابت ارائه کردند. این موارد شامل شبیه

همچنین نشان داد این نتایج شتباه بودند. و واکنش به ا تکنیکی اختصاصی، راهبردهاي توجه رفتاري، راهبردهاي

گرفت خود ارزیابی ترین راهبردي که توسط ورزشکاران نخبه چندگانه بعد از یک رقابت مورد استفاده قرار میمهم
  

1 . Robazza & Bortoli 

2 . Bertollo, Saltarelli, & Robazza 
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و تجزیه و تحلیل عملکرد بود. عالوه بر این انتظارات و افکار منفی حین رقابت به عنوان خطر بالقوه براي 

  ). 18اي معرفی شد(ت توجه و مشکالت مقابلهموفقیت فردي، مشکال

سازي روانی دارنده مدال طالي ) نیز یک مطالعه موردي در ارتباط با راهبردهاي آماده2009( 3جنتر و همکاران    

سازي روانی قهرمان المپیک را چهار عامل انجام دادند. آنها راهبردهاي آماده 2008 مسابقات قایقرانی المپیک

سازي فی نمودند. اول، اعتماد به نفس و اعتماد به تیم؛ محققان این عامل را نتیجه برنامه آمادهعمده معر

سازي روانی بود، زیرا این عامل هایش بر شمردند. عامل دوم، برنامه آمادهتیمیهاي قبلی ورزشکار با هموموفقیت

ردي از قبیل چک کردن لیست اقدامات قبل منجر به آمادگی کامل ذهنی ورزشکار شده بود. این برنامه شامل موا

الً گوش دادن به سازي (مثهاي آرامشناس ورزشی) و تکنیکاز مسابقه (استراحت، تغذیه مناسب، دیدن روان

تنفسی) بود. عامل سوم، افکار و انتظارات مثبت بود. ورزشکار براي این منظور از  هايموسیقی و تمرین

کرد که المپیک یک رویداد بزرگ و باارزش است و پیوسته به خود یادآوري می کردگوي درونی استفاده میوگفت

و در نهایت تمرکز باال عامل مهمی براي کسب مدال طالي المپیک معرفی شد.  رد؛بکه باید از آن لذت ب

 هاي مخل در محیط اطراف خود (مثالًورزشکاران تمرکز باال را به عنوان توانایی رها شدن از تمام محرك

  ). 19ها، حریفان و خط پایان مسابقه) توصیف کردند(ها، دوربینپرچم

شناختی ) نیز پژوهشی در مورد چرایی و چگونگی استفاده از مهارت هاي روان2013( 4فریتاس، دیاس و فُنسکا    

- ودگویی، هدفتوسط بازیکنان نخبه فوتبال پرتقال انحام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکت کنندگان از خ

 روالسازي در گزینی و تصویرسازي براي مقاصد گوناگون بهره می گیرند. آنها همچنین به استفاده ناچیز از آرام

عالوه بر این، نتایج آنها نشان داد میزان استفاده از تکنیک هاي روان شناختی توسط سازي خود اشاره کردند. آماده

  .)20( بود کنندگان در تمرین کمتر از مسابقهشرکت

سازي روانی به عنوان راهبردهاي ) در این پژوهش آماده53؛ ص 2009( 5براساس تعریف گولد، فلت و بین    

شناختی مطلوب به ها براي رسیدن به اوج عملکرد و حاالت روانشناختی، هیجانی و رفتاري که ورزشکاران و تیم

است.  مطلوبانی تمرین کردن ذهن براي رسیدن به عملکرد سازي رودر واقع آماده شود.گیرند، تعریف میکار می

واره ذهنی مطمئن دست یابند و کند تا ورزشکاران به تمرکز، اعتماد به نفس و طرحسازي روانی کمک میآماده

ارتباط با موفقیت  هاي بسیار مهم درسازي روانی یکی از ویژگیآماده .بتوانند همیشه در باالترین سطح ظاهر شوند

  ).21رزشی است(و

بان فوتبال نیازمند ها و وظایف متمایز از سایر بازیکنان است. دروازهبان فردي با نقشدر یک تیم فوتبال، دروازه  

بانی هاي فنی، بدنی و روانی متفاوت پست دروازهریزي اختصاصی است. دلیل این امر نیازمنديو برنامهتوجه ویژه 

بان فردي است که عملکرد خوب یا بد او به طور وتبال است. از طرفی دروازهها در رشته فنسبت به سایر پست

فرد و اهمیت ویژه پست با توجه به نقش منحصربه ).22مستقیم روي نتیجه مسابقه و موفقیت تیم اثر می گذارد (

سازي روانی آمادهی و راهبردهاي شناختروانهاي یژگیوی جامع در مورد پژوهشدر تیم فوتبال و نبود  بانیدروازه

سازي روانی ان نخبه فوتبال، محققان بر آن شدند تا پژوهش حاضر را با هدف شناسایی راهبردهاي آمادهباندروازه

  انجام دهند.  در حین و بعد از رقابت بانان نخبه فوتبال ایراندروازه

  

3 . Gentner & et al 

4 . Freitas, Dias & Fonseca 

5 . Gould, Flett & Bean 
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  روش شناسی پژوهش

است. هدف از اجراي طرح تحقیق  6اسیروش انجام پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد پدیدار شن

. در رویکرد پدیدار شناسی پدیده مورد استبررسی یک پدیده یا مفهوم از دیدگاه گروهی از افراد  ،پدیدارشناسی

پژوهش ). در واقع هدف از 23گیرد(و تجربه افراد از آن پدیده مورد بررسی قرار می امور ذهنینظر بر پایه 

ها با بررسی معانی و روابط دانش و سازي معانی نهفته در پدیدهزندگی و روشن هايپدیدارشناسی، توصیف تجربه

). در تحقیقات پدیدارشناسی محقق و مصاحبه شونده باید در موضوع مورد مطالعه داراي تجربه 24زمینه آن است (

 نخبه باناندروازه تجربیات و نظرات نقطه ودقیق کامل آوري). براین اساس سعی شد باجمع25و دانش باشند (

بانان نخبه روانی مورد استفاده توسط دروازه سازيراهبردهاي آماده مشاهده، و مصاحبه طریق از ایران فوتبال

 .شناسایی و گزارش شود

  کنندگانشرکت

 پس از کنندگانشرکتنان مرد فوتبال ایران در این مطالعه شرکت کردند که یکی از بادروازههشت نفر از بهترین 

شرکت در مصاحبه اولیه از ادامه همکاري انصراف داد. قبل از هر مصاحبه طی یک تماس تلفنی یا مالقات 

 و درشد یممورد نظر و مسئوالن تیم شرح داده  باندروازهحضوري هدف از انجام مطالعه حاضر و چگونگی کار به 

مورد  باندروازهو مناسب به پیشنهاد  صورت موافقت براي ادامه همکاري، زمان و مکان جلسه در محیطی آرام

).  =11,43SDو   =M 31,4سال بود ( 38تا  26گردید. دامنه سنی مصاحبه شوندگان بین یمنظر تعین 

بازي در لیگ برتر فوتبال کشور را داشتند و برخی  سالبانان شرکت کننده در این پژوهش تجربه حداقل دو دروازه

المللی از جمله جام جهانی فوتبال، جام ینبي ملی و باشگاهی در رویدادهاي مختلف هانیز به همراه تیم هاآناز 

هاي نفر، جام ملت2ي آسیا و مسابقات غرب آسیا شرکت کرده بودند (جام جهانی: هاباشگاهي آسیا، جام هاملت

ي احرفهبه طور رسمی و  انکنندگشرکتکدام از یچه ؛فر). الزم به ذکر استن 5هاي آسیا: نفر، جام باشگاه 4آسیا: 

 ورزشی دریافت نکرده بودند.  شناسروانی را از مشاور شناخترواني هابرنامهمداخالت و 

  راهنماي مصاحبه

هاي مورد نیاز از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. آوري اطالعات و دادهدر این پژوهش براي جمع    

نگر و موردي روش مناسبی است، چراکه در این روش تعداد افراد عمیق، ژرفم مصاحبه براي مطالعات روش انجا

تواند به خوبی اعماق و زوایاي بنابراین، پژوهشگر می مورد مطالعه محدود ولی عمق مطالعه بسیار زیاد است؛

  .)26مورد کاوش قرار دهد( مختلف مطالعه را

) از راهنماي 27یري از مطالعات گذشته (گبهرهر در پژوهش حاضر براي تعیین محتواي مصاحبه عالوه ب    

) نیز استفاده گردید. براي این منظور، پس از تماس با پروفسور 2009مصاحبه پژوهش برتولی، سالتارلی و ربازا (

با توجه به  ؛ایمیل دریافت شد و مورد استفاده قرار گرفت. الزم به ذکر استاز طریق ربازا، راهنماي مصاحبه 

ی شناسروانان مطرح کشور و دو تن از اساتید باندروازهیري از نظرات مربیان و گبهرهي فرهنگی و اهتفاوت

 یر گردید.یاضافه یا دچار تغ سؤاالتي از اپارهورزشی و مشاوره 

  فرآیند اجراي پژوهش
  

6. Phenomenology 
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 کنندهصاحبهمدر حین برگزاري مسابقات لیگ برتر فوتبال، در محلی مناسب و توسط دو  هامصاحبهتمامی     

مصاحبه نیمه ساختار یافته را از  سؤاالتدر رو نجام شد. نویسنده اول به صورت رو ي دیگر) او فرد(نویسنده اول 

ي هاواکنشدوم نیز به ثبت رخدادهاي زمان انجام مصاحبه از قبیل  کنندهمصاحبهپرسید و یممصاحبه شونده 

 120تا  45پرداخت. جلسات مصاحبه بین یمفرآیند مصاحبه هیجانی و رفتاري مصاحبه شونده در لحظات مختلف 

دقیقه به طول انجامید. در زمان انجام مصاحبه با کسب اجازه از مصاحبه شونده، مصاحبه توسط دستگاه ضبط صدا 

و موبایل ضبط و پس از اتمام مصاحبه کلمه به کلمه به متن تبدیل شد. در نهایت پس از تبدیل مصاحبه به متن، 

 شد تا نظر خودشوندگان درخواست میشد. در ادامه نیز از مصاحبهیمي از آن براي مصاحبه شونده ارسال انسخه

  بیان کنند.مصاحبه کننده در انتقال مطالب ها و عدم سوگیري در مورد صحت متن مصاحبه را

  هادادهتجزیه و تحلیل 

(  7)، اکالند1998ورد استفاده توسط ربازا، برتولی (هاي کیفی در این مطالعه از روش مبراي تجزیه و تحلیل داده

ها به صورت زیر ) پیروي شد. فرایند تحلیل داده2010) و صادقی و همکاران (2009ی و همکاران (برتول) ، 1996

  ):29و  20، 28، 6( بود

  اش اي از مصاحبهمصاحبه کلمه به کلمه به متن تبدیل شد، سپس براي هر مصاحبه شونده نسخه 7هر

کردند ها، از طریق مکالمه تلفنی تأیید میشوندگان پس از مطالعه کامل متن مصاحبهشد. مصاحبهارسال می

 ).30( گوي مصاحبه بوده استوها دقیقاً بیانگر تجربیات و بازخورد گفتمصاحبهکه متن 

 ها چندین بار مطالعه شد.ها متن مصاحبهبه منظور آشنایی کامل با مصاحبه شونده 

 هاي مصاحبه شوندگان پر تکرار و یا معنادار) از بین پاسخ هايي اطالعاتی خام (عبارتهادادهفاهیم یا م

 حینسازي روانی بندي شد (راهبردهاي آمادهي زمانی مورد نظر پژوهش دستههابازهاستخراج و بر اساس 

محتوا باشد. در ادامه پرونده  گذاري شد که بیانگرهاي خام طوري نامرقابت). این داده بعد ازرقابت و 

 شخصی هر ورزشکار تهیه و پس از مشاوره و بحث با استاد راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. 

 و به همین ترتیب، این  بندي گردیددار متناسب باهم دستههاي معنیهاي اطالعاتی خام در گروهداده

بندي دسته هیمادرونو  هیمادرونتر تحت عنوان زیر مومیتر و عهاي بزرگدار در قالب گروههاي معنیگروه

 شدند.

 زیر دار مرتبط با موضوع پژوهش که مصاحبه شوندگان اظهار کردند)، (جمالت معنی مفاهیم

(عبارتی معنی دار که  هاهیمادرونو  گیرد)اي که تعدادي از مفاهیم به آن تعلق می(طبقه هاهیمادرون

مایه ها را در برمی گیرد و بیانگر یکی از موضاعات اصلی می باشد که مصاحبه شوندگان درونتعدادي از زیر

ها در چند نوبت به طور کامل بررسی شدند. براي تأیید این مفاهیم متن اصلی مصاحبه به آن اشاره کردند)

براي انعکاس  هاهیمادرونو زیر  هاهیمادرونمورد بررسی قرار گرفت تا با مقایسه دقیق از مناسب بودن 

 نظرات و تجربیات مصاحبه شوندگان اطمینان حاصل شود.

  بررسی و  ،که در زمینه پژوهش کیفی داراي تجربه بودند متخصصدر نهایت کل این فرآیند توسط اساتید

 تأیید گردید. 

 
  

7 . Eklund 
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  نتایج

در روزهاي قبل روانی که آنها  سازيان نخبه، راهبردهاي آمادهباندروازهانجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با پس از 

بردند، شناسایی و تدوین شد. به دلیل گسترده یمبه کار  و بعد از رقابت رقابت از یک رقابت، روز رقابت، حین

سازي روانی مربوط به حین رقابت و راهبردهاي آمادهفقط  ، در این پژوهشهامصاحبهبودن اطالعات حاصل از 

) و برتولی و همکاران 1998تایج این مطالعه مطابق با پژوهش هاي ربازا و برتولی (ارائه شده است. ن بعد از رقابت

). به نظر ، بعد از رقابترقابتحین بندي و گزارش شد (یک رقابت دستهزمانی هاي ارچوب) بر اساس چ2009(

قابت، روز رقابت و هاي روانی و رفتاري متفاوتی که یک ورزشکار در روزهاي باقیمانده تا یک ررسد نیازمنديمی

 دلیلی بر این تقسیم بندي باشد. ،در حین یک رقابت دارد

  رقابتراهبردهاي آماده سازي روانی مربوط به حین 

نخبه براي رسیدن به اوج عملکرد  راهبردهاي آماده سازي روانی و رفتاري که دروازه باناندر اثر تجزیه و تحلیل 

 مایه حاصل شد که شامل مواردي از جملهدرون 4مایه و درونزیر24دادند، یک رقابت انجام می حیندر 

راهبردهاي واکنش به اشتباه و خروج از  راهبردهاي تمرکز، راهبردهاي تمرکز مجدد، راهبردهاي ایجاد انگیزه و

 بود. بحران

ت باال و مایه به راهبردهاي تمرکز و تمرکز مجدد بود که بیانگر اهمیز اهمیت اختصاص دو درونحائنکته     

شوندگان اعالم در این راستا مصاحبه بانی به خصوص در حین رقابت است.نقش کلیدي تمرکز براي پست دروازه

هاي بانان براي رسیدن به حالت روانی مطلوب از راهبردها و مهارتکردند که تا قبل از شروع یک رقابت دروازه

رسد حفظ تمرکز در سراسر رقابت ضروري به نظر می برند اما آن چیزي که در حینروانی گوناگونی بهره می

 جریان بازي است. 

  تمرکزراهبردهاي 

هاي روان شناسی ورزشی دو واژه توجه و تمرکز به صورت که در اغلب متن بررسی ادبیات علمی بیانگر آن است

به دامنه محدودي  تمرکز به معطوف ساختن آگاهیبر این اساس ). 31به کار رفته است (مترادف و به یک معنی 

هاي دیگر اشاره دارد. در ورزش، این کار با تمرکز بر عالیم مرتبط، حفظ از محرك ها و نادیده گرفتن محرك

توجه، آگاهی از محیط و تغییر توجه به اقتضاي شرایط صورت می گیرد. تمرکز از ملزومات عملکرد مطلوب است 

  ). 32تغییر نتیجه مسابقه منجر خواهد شد (ها، یک لحظه انحراف تمرکز، به و در بعضی ورزش

بانی به طور همزمان به استقامت در تمرکز و دهد که پست دروازهبررسی نظرات مصاحبه شوندگان نشان می    

اي بهترین بان باید در طول جریان مسابقه متمرکز و در لحظهچرا که دروازه ؛تمرکز بسیار شدید نیاز دارد

مایه دنبال کردن توپ، ارتباطات مایه راهبردهاي تمرکز از شش زیر درونباشد. درونگیري را داشته تصمیم

  گیري از تجربه حاصل شده است.کالمی، تمرکز بر وظیفه، مقابله با حواس پرتی، در حال بودن و بهره

رکز در طول ها را جزو مهم ترین راهبردهاي تمتیمیشوندگان دنبال کردن توپ و صحبت کردن با هممصاحبه    

ازه بان را در ترین چیزهایی که درویکی از مهم«معرفی کردند به طوري که ورزشکاري گفت:  جریان مسابقه

البته  هستدنبال کردن توپ تو هر نقطه از زمین و صحبت کردن تو هر نقطه از زمین  ،داردجریان بازي نگه می

کنم تمام تمرکزم به بازي باشه یکی از عی میس« :یا ورزشکار دیگري اظهار نمود» صحبت مفید و هدفمند
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بان حین کار کنه که دروازهبان با بازیکنانش صحبت کنه این کمک میهاي اطمینان بخش این است که دروزاهراه

پرتی و حفظ تمرکز را در این گزاره همچنین نقش استفاده از تجربه براي مقابله با حواس». تمرکزش را حفظ کنه

بان یه جاهایی یه چیزایی را نشنود و این را براي حفظ تمرکز بهترین حالت اینه که دروازه« ؛ده کردتوان مشاهمی

  ».تجربه به شما ثابت خواهد کرد

  راهبردهاي تمرکز مجدد

بان منحرف شد، آیا تمرکز مجدد به این مطلب اشاره دارد که چنانچه به هر دلیلی در جریان مسابقه تمرکز دروازه

). 33ترین زمان ممکن تمرکز خود را بازیافت کند و به جریان بازي برگردد یا خیر؟(ند در سریعتوااو می

تماشاگران، سوت اشتباه داور، فریاد مربی، دریافت یک گل بد، ناهماهنگی توپ جمع کن و بسیاري عوامل دیگر 

مایه بین ببرند. در این پژوهش درون بان را ازهایی باشد که در حین مسابقه تمرکز دروازهتواند از جمله محركمی

ها و حمایت ، عوامل رفتاري، ارتباط کالمی، فکر کردن به تواناییخودگفتاريمایه تمرکز مجدد از پنج زیر درون

ها مایه تاکید مصاحبه شوندگان به نقش مربی و هم تیمیتیمی تشکیل شده است. نکتۀ قابل توجه در این درون

من اومدم یک توپی را «ریان مسابقه بود به طوري که ورزشکاري در این رابطه گفت: در بازیافت تمرکز در ج

مونه که کلنگی اي میشوم مثل یک خونهبگیرم نتونستم، یک خروج اشتباه کردم و اولین نفر هم خودم متوجه می

ن را بر می هستش جایی براي داد و تشر نیستش با یک تشویق اشکالی نداره خیلی از مربی ها گلر خودشو

هایی که در رابطه با تمرکز مجدد در این پژوهش شناسایی شد یکی دیگر از زیردرون مایه». گردونن به بازي

کنم بهترین راه و من فکر می«و عوامل رفتاري بود به طوري یکی از مصاحبه شوندگان گفت:  خودگفتاري

آید جبران د به نفس بدي و بگی توپ بعدي میترین راه این باشد که از درون به خودت یک قوت و اعتماعملی

شه یکی این نکته و یکی هم این که براي این که در کنی و تمرکز کنی بگی از االن داره بازي شروع میمی

 .»شرایط مسابقه قرار بگیري با یک عکس العمل ساده و کم ریسک دوباره خودت را برگردونی توي جریان بازي

گردانند به کردند خود را به جریان مسابقه بروسیله افکار و انتظارات مثبت سعی میبعضی مصاحبه شوندگان به 

کنم به داشته هاي خودم فکر اگراین اتفاق بیفته من سعی می«توان مشاهده کرد؛ طوري که در این نقل قول می

  ». ازي برگردونمکنم خودم رو به جریان بتونم از این بهتر باشم از این طریق سعی میکنم به اینکه می

  راهبردهاي ایجاد انگیزه

). در طی یک رقابت عوامل مختلف از 34( توان جهت و شدت تالش فرد تعریف کردیمانگیزه را به طور ساده 

تواند موجب کاهش انگیزه قبیل دریافت گل، اشتباهات داوري، فشار باالي مسابقه و شعار تماشاگران می

گیرند تا انگیزه خود را در سراسر بانان نخبه به کار میایی راهبردهایی که دروازهبان شود از این رو شناسدروازه

هاي تواند داراي اهمیت بسیار باشد. بر این اساس تحلیل متون مصاحبهدارند می مسابقه در سطح مطلوب نگه

مایه راهبردهاي ایجاد انگیزه شامل پنج زیر درون مایه دستیابی به اهداف، پژوهش حاضر نشان داد درون

  ، محرك هاي بیرونی (پاداش، هواداران، رقابت)، اعتقادات دینی و عوامل رفتاري است.خودگفتاري

من عادت دارم توي «به عنوان مثال در رابطه با نقش معنویات براي حفظ یا ایجاد انگیزه ورزشکاري گفت:     

ها بررسی مصاحبه».ذارم نه براي این که گل نخورم به خاطر این که اون قرآن بهم انرژي میدهام قرآن میدروازه

شوندگان براي ایجاد انگیزه در حین یشتر مصاحبههایی بود که توسط باز جمله مهارت خودگفتارينشان داد که 
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گم من امروز بهترین بدن را دارم، به خودم می«گرفت در این رابطه ورزشکاري گفت: رقابت مورد استفاده قرار می

همچنین ». ام که ببرم، اینطوري به خودم انگیزه میدمبدن من آماده است، فرش هستم هیچی کم ندارم، آماده

من براي حفظ جایگاه «هاي بیرونی را در نقل قول پیش رو می توان مالحظه کرد؛ خت و محركنقش رقابت س

 .»ام که باید بجنگم و پیوسته تالش کنمام، یاد گرفتهها و اهدافی که در نظر گرفتهخود، رسیدن به پاداش

  واکنش به اشتباه و خروج از بحران

بان نخبه در مواجه با شاره دارد که در جریان یک رقابت دروازهراهبردهاي واکنش به اشتباه به این مطلب ا    

ها نشان داد که دهد؟ تجزیه و تحلیل مصاحبهالعملی را نشان میها چه عکساشتباه خود یا سایر هم تیمی

هاي بی اعتنایی به اشتباه، تشویق و حمایت، تمرکز بر اجراي مایه واکنش به اشتباه شامل زیر درون مایهدرون

ها، تیمیبعدي، هوش هیجانی (آگاهی از حاالت خود و تیم) و تجربه است. در رابطه با واکنش به اشتباه هم

شوندگان تشویق و حمایت را بهترین راهبرد اعالم کردند به طوري که در نقل قول پیش رو قابل مالحظه مصاحبه

کنی از این تشویق و ت جبران میدستی روي سرش بکشی بگی اشکال نداره، تشویقش کنی، بگی خود«است: 

  ».شه بهره گرفتها میروحیه

هاي مرتبط با راهبردهاي آماده سازي و مایهها و درونمایه، زیر درونمفاهیم - )1(جدول 

  رفتارهاي، حین رقابت

مایهدرون مایهزیر درون   مفاهیم 

 

 

 

 

 راهبردهاي تمرکز

 

 

 دنبال کردن توپ

 ارتباطات کالمی

یفهتمرکز بر وظ  

هاي پرت کننده مقابله با محرك

 حواس

 در حال بودن

گیري از تجربهبهره  

مسدود شدن هر چیزي غیر از 

 مستطیل سبز

 استفاده از تجربه

 دنبال کردن توپ از تمام نواحی

هاتیمیصحبت کردن با هم  

 گوش به زنگی و مات بازي نشدن

نده هاي پرت کنبی اعتنایی به محرك

 حواس

ی به هدفانگیزه و دستیاب  

 تمرکز بر وظیفه

قه)استقامت در تمرکز (در طول نود دقی  

ودناعتنایی به گذشته و در حال ببی  
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مایهدرون مایهزیر درون   مفاهیم 

 

 

 

 راهبردهاي تمرکز مجدد

 

 خودگفتاري

 عوامل رفتاري

 ارتباط کالمی

هافکر به توانایی  

 حمایت تیمی

 استفاده از خودگفتاري

هافکر کردن به توانایی  

طر کم خاستفاده از یک رفتار ساده و 

 براي بازگشتن به بازي

 تشویق و حمایت مربیان

هاتیمیتشویق و حمایت هم  

 استفاده از تمارض

هاصحبت کردن با هم تیمی  

 

 

 

 

 

ه راهبردهاي ارتقا انگیز

 و انرژي روانی

 

 

اياهداف نتیجه  

 خودگفتاري

 عوامل محیطی

 رقابت

 معنویات

 ظاهر مناسب

و  عوامل رفتاري مثل خنده، افت کردن

... 

ايهدفگذاري نتیجه  

دنرفتارهاي احساسی خاص مثل خندی  

 تصور رسیدن به هدف

 هواداران

 قرآن توي دروازه

 توسل

 انسجام تیمی

 حفظ جایگاه ثابت

 ظاهر مناسب

 رسیدن به پاداش

گیري ساده و مطمئنتوپ  

 توکل

 

 

راهبردهاي واکنش به 

اشتباه و خروج از 

 بحران

اعتنایی به اشتباهبی  

حمایت هنگام اشتباهتشویق و   

 تمرکز بر اجراي درست بعدي

 هوش هیجانی

 خودآگاهی

 تجربه

 بی اعتنایی به اشتباه دیگران

گام تشویق و حمایت از هم تیمی به هن

 اشتباه

 تمرکز بر اجراي درست بعدي

 بی اعتنایی به اشتباه

خروج از شرایط دشوار با استفاده از 

 تجربه

 خودآگاهی و مدیریت بازي

ش هیجانی (شناخت حاالت ارتقا هو

 تیم)
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بانان نخبه در مواجهه اعتنایی به اشتباه و تمرکز بر اجراي بعدي از جمله راهبردهاي مهمی بودند که دروازهبی     

تر که بودم وقتی اشتباه می کردم هی جوان«گرفتند در این رابطه ورزشکاري گفت: با اشتباهات از آن بهره می

کنم بهش فکر نکنم و بذارمش براي بعد در می کردم ولی االن که تجربه دارم سعی می اونو توي ذهنم مرور

عالوه بر موارد مذکور آگاهی از حاالت و هیجانات تیم و ». کنمالعمل بعدي خودم تمرکز میعوض به عکس

ها یاري خود و هم تیمی بانان را براي مواجهه با شرایط دشوار و اشتباهاتتواند دروازهگیري از تجربه نیز میبهره

شده که من احساس کردم بدنم آماده نیست، یا این که حال روزهایی می«دهد به طوري که ورزشکاري گفت: 

کنن یا حالشون خوب نیست یا خسته هستن حاال هرچی، تیممون خوب نیست تعدادي از نفرات کم کاري می

 ».هاي زمین با استفاده از تجربهشهگفتم باید بازي را مدیریت کنم، با فرستادن توپ به گو

  رقابت راهبردهاي آماده سازي روانی مربوط به بعد از یک

هاي نخبه براي ترین راهبرد دروازه بانلکرد مهمهاي حاصل از پژوهش نشان داد تجزیه و تحلیل عمبررسی داده

 و مربی بازخورد ،مرور ذهنی ،م بازياستفاده از فیلهاي مایهمایه از زیر دروناین درونبعد از یک رقابت بود. 

هاي روشراهبردهاي ارزیابی عملکرد بعد از هر مسابقه اشاره به  بود.تشکیل شده  هاي ابتکاريروشاستفاده از 

رطرف کردن نقاط ضعفش گذاري براي هفته تمرینی و بشکار به منظور ارتقا عملکرد، هدفورزکه  دارد گوناگونی

ترین از فیلم بازي مرسوم نخبه کشور استفاده نانبانتوسط دروازه استفادهراهبردهاي مورد در بین  گیرد.به کار می

من فیلم بازي «: بیانگر این مطلب استآید که در ادامه می نقل قولیروش براي تجزیه و تحلیل عملکردشان بود. 

ز داشته باشیم من حتی برخی از ش آنالیهبع تونیم راجگر فیلم بازي را نبینیم نمیقطعاً ما ا ؛کنمرا خودم ضبط می

یه و تحلیل عملکرد که بر گیري از راهبردهاي ابتکاري براي تجزبهره. »هامو شاید بیش از صد بار نگاه کردمگل

شوندگان معرفی شد توسط مصاحبههایی بود که مایهصل شده بود یکی دیگر از زیر درونها تجربه حااثر سال

افته را تمرین یا مسابقه برایم اتفاق می من اتفاقاتی را که داخل هر«در این رابطه گفت:  یکی از مصاحبه شوندگان

و  هایی که خوردم رواکنش من شد، نقاط ضعف و قوتم، گلهایی که باعث وکنم، توپیادداشت میروي تخته 

. یکی دیگر از »کنمگذاري میاین که از کجا و چرا خوردم و سپس بر اساس اون براي هفته تمرینی هدف

هایی که توي زندگیم خوردم تري دارم که شاید بگم نیمی از گلمن یک دف« نیز اظهار داشت:مصاحبه شوندگان 

  ». را نقاشی شده دارم

سازي و هاي مرتبط با راهبردهاي آمادهمایهها و درونمایه، زیر درونمفاهیم - )2(جدول 

  رفتارهاي، پس از رقابت

مایهدرون مایهنزیر درو   مفاهیم 

 

 

 تجزیه و تحلیل بازي

 

 استفاده از فیلم

 مرور ذهنی

 تعامل با مربی

 استفاده از تخته یا دفترچه

 فکر کردن به بازي قبل از خواب

 مشاهده فیلم بازي

 استفاده از تخته و ماژیک و ثبت نکات

 رخ داده در بازي امروز

هاي خورده در دفترچهنقاشی گل  

راي آنالیزتعامل با مربی گلرها ب  
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  گیريبحث و نتیجه

  ي آماده سازي مربوط به حین رقابتراهبردها

با نوع  متناسب بردندبه کار می رقابتکه مصاحبه شوندگان در حین  را راهبردهاییبررسی نتایج پژوهش نشان داد 

ز دروازه باید در سراسر بان فوتبال به منظور انجام وظیفه حفاظت ادروازهها بود. شناختی آنوظیفه و نیازهاي روان

همچنین  العمل را از خود نشان دهد.جریان مسابقه توپ را دنبال کند و در مقیاس کوچکی از زمان بهترین عکس

بان دچار انحراف گردد در این شرایط با توجه به ت به دالیل گوناگون تمرکز دروازهدر حین رقابت ممکن اس

گشت به جریان مسابقه و متمرکز کردن توجه به نقطه مورد نظر از اهمیت بان در تیم، توانایی بازیگاه دروازهجا

براي  پتانسیل باال هاي طوالنی،ه واسطه نظاره گر بودنبانی بدیگر سو در پست دروازهاز  .استباالیی برخوردار 

فریادهاي مربی  وها کنتوپ جمع نامطلوب تماشاگران، اشتباه داوري، عملکرد شعاردر اثر  تحت تاثیر قرار گرفتن

هم چنین حفظ انگیزه براي مقابله با  ، و داور هاتیمیواکنش به اشتباهات خود، هم وجود دارد در نتیجه چگونگی

  . ن خطرات بالقوه بسیار مهم استتمامی ای

در حین  سازي روانی کمانداران تیم المپیک ایتالیا) تحقیقی با موضوع راهبردهاي آماده1998روبازا و برتولی (    

رقابت را انجام دادند که کنترل هیجانات، تصویرسازي، تمرکز بر تکلیف و واکنش به اشتباه به عنوان راهبردهاي 

هاي پژوهش روبازا و برتولی با یافته هادادهدر این قسمت نتایج حاصل از تحلیل اصلی کمانداران شناسایی شد. 

توان به تفاوت رشته سویی میدالیل این نا هم در تبیینود. جز در مقوله واکنش به اشتباه نا هم سو ب)1998(

ست که در آن نحوه اي انفرادي ااره کرد. تیراندازي با کمان رشتهاش این مسابقاتورزشی و نوع برگزاري 

بان یک عضو منحصر ل آن که دروازهحا است،هاي مختلف اجرا حائز اهمیت ها و تمرکز بر قسمتقرارگیري اندام

که به جاي تمرکز بر اجرا نیاز به تمرکز بر موقعیت توپ و بازیکنان  استدر یک رشته تیمی پر برخورد  به فرد

در همین  دهد.بسیاري از رفتارهایش را به صورت خودکار انجام می ،دارد و معموالً در اثر تمرین و تکرارهاي زیاد

 رفتنموقعیت قرارگ ،هایی که در آنده از ورزشزي درونی را براي استفا) تصویرسا1995( 8وایت و هارديراستا، 

در استفاده از تصویرسازي پژوهش حاضر  که مصاحبه شوندگاندر حالی )35( م است، پیشنهاد کردنداندام مه

  . دانستندو در نتیجه نبودن در لحظه حال میرا موجب انحراف تمرکز جریان بازي 

و زمان کافی براي بازیافت تمرکز  با توجه به مدت زمان کوتاه اجرا ،در رشته تیراندازي با کمانرسد یبه نظر م    

با توجه به  ،بانی، اما در پست دروازهاستتمرکز مجدد کمتر مورد توجه قرار گرفته  راهبرد بین هر دور مسابقه،

روي  هر لحظه توپی برممکن است و  انجامدبه طول میدقیقه  مدت زمان مسابقه که به طور معمول حدود نود

 شوندگان به، اذعان مصاحبه. نکته قابل توجهاستضروري و  دروازه ارسال شود توانایی تمرکز مجدد بسیار مهم

بود به طوري که  تمرکزبازیافت و هواداران در  هاتیمیعوامل بیرونی همچون مربی، همکلیدي و اهمیت نقش 

 در این راستا. تر اعالم کردندضروريیی به اشتباه و بی اعتنا گوي درونیوگفتوامل فردي هم چون ها را از عآن

شود اولین نفر خود اوست که متوجه بان زمانی که مرتکب اشتباهی میدروازه« گفت: یکی از مصاحبه شوندگان

عالوه بر  .»هاي منفی در آن لحظه کمکی به بهبود شرایط نخواهد کردها و واکنشفریاد در نتیجه و شودمیآن 

 همچنین و تیم فوتبال که باید فردي الهام بخش و داراي اعتماد به نفس باشدبان در به جایگاه دروازه با توجه این

 رسد هر اتفاقی که با تضعیف جایگاهنظر میبه ، دگذارمی  عملکردش به طور مستقیم بر نتیجه بازي تاثیر

  

8  .  White & Hardy 
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هاي تیمی فرد در ورزش از طرفی د.شو شرایط تیماهش انگیزه و بدتر شدن کدر تیم همراه باشد موجب  باندروازه

موجب ارتقا انگیزه ها حمایت و تشویق آن در نتیجهسنجد هایش میخود را نسبت به مربیان و هم تیمیموفقیت 

  .او می شودبازگشت  بان و تسهیلدروازه

از جمله ربازا و  هاي مشابهی پژوهشدر مورد درون مایه واکنش به اشتباه نتایج تحقیق حاضر یا نتایج تمام    

رسد ) هم سو بود چرا که به نظر می9981( 9)، ارلیک و پارتینگتون2009)، برتولی و همکاران (1998برتولی (

یابند که بهترین راه واکنش به اشتباه، بی اعتنایی نسبت به خبه با گذشت زمان و کسب تجربه درمیورزشکاران ن

تواند میند که ماندن  در یک اشتباه در هنگام مسابقه اهجربه دریافتو به ت استآن و تمرکز بر اجراي درست بعدي 

عالوه بر انحراف تمرکز موجب پرداختن به اشتباه در حین یک رقابت  موجب از دست رفتن آن مسابقه شود.

ساده و کردند با عبارات تاکیدي و برخی رفتارهاي ان نخبه سعی میباننتیجه دروازه در ؛گرددکاهش انگیزه نیز می

  کم خطر به جریان مسابقه بازگردند و تمام تمرکز خود را معطوف اجراي بعدي کنند.

که چرایی و چگونگی مهارت  )2013و فُنسکا ( یاسد یتاس،فرنتایج پژوهش حاضر همچنین با نتایج پژوهش 

ند ناهمسو گزارش شد. شناختی مورد استفاده توسط بازیکن هاي نخبه فوتبال پرتقال را بررسی کرده بودهاي روان

-هاي روانگرینی و آرام سازي به عنوان مهارتدر پژوهش مذکور چهار مهارت خودگفتاري، تصویرسازي، هدف

هاي نخبه فوتبال مورد بررسی قرار گرفت. چند دلیل را می توان براي تبین بازیکنشناختی مورد استفاده توسط 

ش کرد. اول آنکه در پژوهش مذکور محققان به صورت آگاهانه ناهمسویی بین نتایج حاضر و پژوهش مذکور گزار

گرینی و آرام سازي را براي مطالعه و بررسی انتخاب و انتخابی چهار مهارت خودگفتاري، تصویرسازي، هدف

نمودند و این مهارت ها استخراج شده از مصاحبه هاي شرکت کنندگان به عنوان راهبرد روانی اصلی مورد استفاده 

شد بلکه این چهار مهارت، مهارت هایی می باشند که به دلیل نقش پررنگ آنها در پژوهش هاي مربوط به نمی با

حوزه مهارت هاي روان شناختی، مورد استفاده و توجه محققان قرار گرفتند. دوم آنکه در پژوهش مذکور بازه 

در مورد چرایی، چگونگی و زمان  شرکت کنندگانزمانی خاصی مورد توجه محققان نبوده است و به طور کلی نظر 

استفاده این مهارت ها مورد سوال قرار گرفته است حال آنکه در پژوهش حاضر فقط بازه ي زمانی حین و بعد از 

رقابت مورد توجه قرار گرفته است. در پایان می توان تفاوت ماهوي بین وظایف، قوانین و نیازمندي هاي روانی و 

ن هاي فوتبال را به عنوانی دلیلی براي این ناهمسویی بر شمرد چراکه در جریان یک فنی دروازه بان ها و بازیک

مسابقه فوتبال دروازه بان در بیشتر اوقات به طور ایستاده بازي را دنبال کرده و در لحظه اي بهترین واکنش را 

تکنیک ها و  نشان خواهد داد ولی باریکن فوتبال دائما در حال حرکت، درگیري هاي فیزیکی و اجراي

  هاي مورد نظر می باشد.تاکتیک

  راهبردهاي مربوط به بعد از یک رقابت:

 اي کهبود به گونهتجزیه و تحلیل عملکرد  ،براي بعد از رقابت شوندگانمصاحبهترین راهبرد مهمدر این پژوهش، 

اي مسابقه آینده و هفته ریزي برگذاري و برنامهتا بر اساس آن هدف کردفراهم میا هآن را براياین فرصت 

) 1992( 10گولد، اکالند و جکسون هايهاي پژوهشپژوهش حاضر با یافتهنتایج  .تمرین پیش رو داشته باشند

. سایر )37و  36( ) هم سو بود2009) و برتولی و همکاران (1998روبازا و برتولی ( ،کشتی آمریکا کتیم المپیروي 

شوندگان معتقد بودند که مصاحبه هبردهاي بعد از مسابقه نداشتند.اي پیرامون راهاي مشابه بررسیپژوهش
  

9  .  Orlick  & Partington 

10  .  Gould,  Eklund & Jackson 
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. تجزیه و تحلیل آنها بیشتر استریزي براي دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد ارزیابی مداوم الزمه برنامهخود

  گذشته بود. مسابقهها، کسب تجربیات و نقاط قوت و ضعف گیريها، تصمیمالعملپیرامون عکس

) به مربیان توصیه 2006( 11ست که اسمول و اسمیتتالش براي بهبود آن رویکرد مناسبی اخورد عملکرد و باز    

برقرار  هاآنو ارتباط مناسبی با  یاري دهند در مسیر دستیابی به اهداف آن بتوانند ورزشکاران راوسیله ه بکردند تا 

گیرد و اشتباهات و خطاها به عنوان فرصتی یر قرار میارزیابی ورزشکاران مورد تقد. در این رویکرد خود)38( کنند

از این طریق موجبات بهبود عملکرد فراهم شود و تجربه در نظر گرفته میکسب بهبود عملکرد و  ،براي یادگیري

  منطبق بر این رویکرد بود. نیز پژوهش در اینهاي خود ارزیابی مصاحبه شوندگان روش که گرددمی

 گیري: یجهنت

ي هاروشی و شناختروانهاي یژگیومستقیم با ورزشکاران نخبه دانش وسیع و کاربردي را در مورد  صاحبهم

آورد. در این مطالعه تالش شد تا دانش فوتبال فراهم می انباندروازهسازي مرتبط با عملکرد مطلوب براي آماده

سازي روانی مرتبط با ا راهبردهاي آمادههاي تخبه فوتبال در رابطه بباندروازهتجربی و تخصصی عمیق و پنهان 

بر اساس نتایج این  ورزشی و ورزشکاران شناسایی شود. شناسانروانسطح نخبگی و موفقیت ورزشی براي 

ی ورزشی از راهبردهاي شناسروانان نخبه بدون دریافت آموزش رسمی در زمینه باندروازهپژوهش دریافت شد که 

کنند. با این یمیازهاي یک رقابت ورزشی در سطح نخبگی استفاده نمواجهه با  سازي روانی مختلفی برايآماده

ي مورد نیاز براي دستیابی به موفقیت هامهارتی مهم را شناسایی کرده و شناختروانهاي یژگیو هاآنوجود 

ی داشت. ماهیت ی ورزشی هم سویی باالیشناسروانهاي حوزه هاي پژوهشکار بردند که با یافتهورزشی را نیز به

و رفتارهاي ورزشکاران نخبه  هاگفتهسازي روانی به خوبی از ویژه و اختصاصی بودن راهبردهاي آماده

گیري براي طراحی و اجراي هرگونه مداخله مربیان و مشاوران یمتصمیص است. بنابراین قبل از تشخقابل

د نظر و ورزشکاران آن رشته اطالعات عمیق و ورزشی باید در رابطه با نیازهاي اختصاصی ورزش مور شناسروان

و رفتارها، احساسات و افکار ورزشکاران در  هاورزشآورند. فهم عمیق و گسترده از نیازهاي  به دستتخصصی 

ي هابرنامهیزي براي طراحی مداخالت و ربرنامهتواند نقطه شروعی براي مشاوره موثر و یمتمرین و مسابقه 

سازد یمحاضر  به خوبی روشن  پژوهشا نیازهاي ورزشکاران باشد. از طرفی تحلیل نتایج ی متناسب بشناختروان

اند با شناسی ورزشی توانستهي تخصصی در حوزه روانهاآموزشحال که ورزشکاران نخبه بدون دریافت 

 ،آورند دستبه گیري از راهبردهاي مختلف نیازهاي روانی خود را برطرف سازند و افتخارات مختلفی را بهره

صحیح، اصولی و کاربردي در معرض  ايهاي مختلف ورزشی به گونهبنابراین چنانچه ورزشکاران رشته

هاي بیشتري را برایشان پیش بینی توان عملکرد بهتر و موفقیتمی ،شناسی ورزشی قرار بگیرندروانهاي آمورش

 نمود.

  تقدیر و تشکر

ل بشرزاد، دکتر محمد فرامرزي، دکتر مهدي شهبازي، دکتر ابراهیم در پایان از بزرگانی چون سعید رمضانی، جال

لو، سید مهدي رحمتی، شهاب گردان، میالن میاتوویچ، دوست، نیما نکیسا، رحمان احمدي، وحید طالبعلی

سیروس سنچولی و محمد عین افشار عزیز که درفرآیند اجراي این پژوهش نهایت همکاري، همدلی و همراهی را 

  کمال تشکر را دارم. داشتند،

  

11. Smoll& Smith 



    149 ان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابتباندروازهي آماده سازي روانی راهبردها

References: 
1. USA Swimming, Mental Toolbox: Train Your Brain, available from:http://www.swim-

city.com/library.php3?id=118 
2. Aserbro, R, (2002), with the power of your mind to win: A complete guide mental 

training to winning football games, Gharache Daghi, M, (2007), Tehran, National 
Olympic Committee. 

3. Weinberg, R. & Gould, D. (2011). Foundations of sport and exercise psychology (5th 

ed .) Champaign, IL: Human Kinetics. 
4. Vealey, R.S. (1994). Knowledge development and implementation in sport psychology: 

a review. 
5. Brewer, W, Britton, (2009). Sport Psychology. Translated by Shahbazi, M & Tahbasebi 

Boroujeni, Sh, (2011). University of Tehran Press. 
6. Martens, R, (1987). Coaches Guide To Sport Psychology. Translated by Khabiri, M, 

(2013). Bamdad Ketab Press. 
7. Robazza, C., &Bortoli, L. (1998). Mental preparation strategies of Olympic archers 

during competition: An exploratory investigation. High Abilities Studies, 9, 219–235. 
8. Taylor, J. (1995). A conceptual model for integration athletes' needs and sport demands 

in the development of competitive mental preparation strategies. The Sport 
Psychologist, 9, 339-357. 

9. Taylor, M. K., Gould, D., & Rolo, C. (2008). Performance strategies of U.S. 
Olympians in practice and competition. High Ability Studies, 19, 15–32. 

10. Blumenstein, B., &Lidor, R. (2008). Psychological preparation in the Olympic village: 
A four phase approach. Athletic Insight, 9(4), 15–28. 

11. Weinberg, R., & Butt, J. (2014). Goal-setting and sport performance. Routledge 
Companion to Sport and Exercise Psychology: Global Perspectives and Fundamental 
Concepts, 343. 

12. Mizuguchi, N., Nakata, H., Uchida, Y., &Kanosue, K. (2012). Motor imagery and sport 
performance. J PFSM, 1, 103-111. 

13. Peh, S. Y. C., Chow, J. Y., &Davids, K. (2011). Focus of attention and its impact on 
movement behaviour. Journal of Science and Medicine in Sport,14(1), 70-78. 

14. Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., &Theodorakis, Y. (2011). Self-Talk 
and Sports Performance A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, 6(4), 
348-356. 

15. Kudlackova, K., Eccles, D. W., &Dieffenbach, K. (2013). Use of relaxation skills in 
differentially skilled athletes. Psychology of Sport and Exercise, 14(4), 468-475. 

16. Alderman,M. K. (2013). Motivation for achievement: Possibilities for teaching and 
learning. Routledge. 

17. Gould, D., & Maynard, I. (2009). Psychological preparation for the Olympic Games. 
Journal of sports sciences, 27(13), 1393-1408. 

18. Bertollo, M., Saltarelli, B., &Robazza, C. (2009). Mental preparation strategies of elite 
modernpentathletes. Psychology of Sport and Exercise, 10(2), 244-254. 

19. Gentner,N. B. & et al. (2009). Laser Focused: Insight into the Mental Preparation of an 

Olympic Gold Medalist Rower. Journal of Excellence, 13, 33-39. 
20. Freitas, S. P., Dias, C. S., & Fonseca, A. M. (2013). Elite portuguese soccer players’ 

use of psychological techniques: where, when and why. journal of human sport & 
exercise. 8(3), pp: 847-860 



150   1395ارم/ پاییز و زمستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و چهپژوهش 

21. Gould, D., Flett, R., & Bean, E. (2009). Mental preparation for training and 
competition. In B. W. Brewer (Ed.), Handbook of sports medicine and science: Sport 
psychology, 53–63. Chichester, UK: Wiley-Blackwell. 

22. Mulkuein, T & Voytala, M, (2010). Compelet Soccer Goalkeeping. Translated by 
Ghafouri Yazdi & Pourmohammadi, A. Varzesh Press.  

23. Maanen, M. (1982). Phenomenological pedagogy. Curriculum Inquiry, 5, 6-10. 
24. Atashzadeh, F, Pazargadi, M & Zagheri Tafreshi, M, (2012). The Concept of Nursing 

Care Quality from the Perspective of Stakeholders: A Phenomenological Study. Journal 

of Qualitative Research in Health Sciences; 1(3): 214-228 
25. Gall, M, Borg, W, Gall, J (2005). Qualitative and quantitative research methods in 

education and psychology. Translated by Reza Nasr & et al (2008). Tehran, Samt press, 
the first volume. 

26. Strauss, A, Carbyne, J, (1990). Basics of qualitative research: Techniques and 
procedures of the underlying theory, Translated by Afshar, E, (1390). Tehran, 
Spreading press. 

27. Houman, H, (2012). Practical Guide To Qualitative Research. Samt press. 
28. Eklund, R. C. (1996). Preparing to compete: a season-long investigation withcollegiate 

wrestlers. The Sport Psychologist, 10, 111–131. 
29. Sadeghi, H. & et al. (2010). The Mental Skills Training of University Soccer Players. 

International Education Studies, 3(2), 81-90. 
30. Lincoln, Y. S., &Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage. 
31. Nideffer, R. M. & Segal, M. (2001). Concentration and attention control traning. In J. 

Williams (ED). Applied Sport Psychology: Personal growth to peak performance, 3rd 
ed, 296-315. 

32. Vaez  Mousavi, M & Mosayebi, F, (2011). Sport Psychology. Samt Press. 
33. Thienot, E. Jackson, B. Dimmock, J. Grove, J. R. Bernier, M. & Fournier, J. F. (2014). 

Development and preliminary validation of the mindfulness inventory for 
sport. Psychology of Sport and Exercise, 15(1), 72-80. 

34. Sage, G. (1977). Introduction to motor behavior: A neuropsychological approach 
(2nded). Reading, MA: Addison-Wesley. 

35. White, A., & Hardy, L. (1995). Use of different imagery perspectives on the learning 
and performance of different motor skills. British Journal of Psychology, 86, 169–180. 

36. Gould, D., Eklund, R. C., & Jackson, S. A. (1992a). 1988 U.S. Olympic wrestling 
excellence: I.Mental preparation, precompetitive cognition, and affect. The Sport 
Psychologist, 6, 358–382. 

37. Gould, D., Eklund, R. C., & Jackson, S. A. (1993a). Coping strategies used by U.S. 

Olympic wrestlers. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64, 83–93. 
38. Smoll, F. L., & Smith, R. E. (2006). Development and implementation of coach 

training programs: cognitive-behavioral principles and techniques. In J. M. Williams 
(Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (5th ed.). (pp. 
453–475) New York, NY: McGraw-Hill Companies. 


