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Abastract 
This study was done to determine the effectiveness of 
psychological skills training on the perception of the sporting 
success of football players. 24 players of football team in 
Ardabil Shahrdaari were voluntarily selected as research 
population. The research method was quasi-experimental, and 
a two-group design did not match the pretest and posttest with 
control group. The used instruments were the Perception of 
Success test by Roberts (POS), Treasurec (PS), and Bolaque. 
Multivariate analysis of variance was used in repeated 
measures to analyze the data. Due to the results, the 
effectiveness of psychological skills training for the 
experimental group compared to control group. Moreover, the 
effect of time increased the perception of success for 
experimental group. The calculated F value for the effect of 
groups was equal to 76.526 which was significant at the level of 
0.001. 

 
Extended Abstract  
Abstract  

Football, the most popular sport in the 
world, along with physical, technical  
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and tactical preparations (Fathirezaie, 
2018) requires psychological skills  
training (PST) (Gontarev, 2016.  
Esatbeyoglu, 2018), which is an 
essential component of success in many 
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sports (Miçooğulları, 2017). 
Researchers have shown the positive 
and beneficial effects of the PST 
program on the athletic performance of 
football players (Zakrajsek, 2017). The 
PST program includes five psychological 
skills including goal setting, mental 
imagery, self-talk, motivation and 
relaxation (Klockare, 2014; 
Miçooğulları, 2017). The aim of this 
study was to investigate the effect of 
five components of PST skills on the 
perception of sports success of football 
players of the Ardabil Shahrdari adult 
football team.  

Materials and Methods 
This applied quasi-experimental study 
was conducted on the team of Ardabil 
Shahrdari, Third Division Adult Football, 
with a history of playing in the first- and 
second-tier league for six months. The 
criteria for measuring a player's good 
performance were based on three 
components of the Union of European 
Football Associations including passing, 
maintaining and controlling the ball as 
well as getting the ball from the 
opponent (Poursoltani, 2009) in 
addition to some other common 
components such as timely reaction, 
speed, acceleration, power, agility, 
defenses, clashes, jumps and kicks. 
     The current study was designed 
using pre- and post-tests in two 
experimental and control groups, and 
their performance was followed up to 
evaluate the long-term impact. The 
research population was the Ardabil 
Shahrdari football team, and 24 football 
players were selected purposefully.   
The used perception sport 
questionnaire (PSQ) (Roberts, Treasure 

& Balague) validated by Foladians et al. 
(2012) in Iran included 12 questions 
based on a five-point Likert scale (1-5). 
The Cronbach's alpha coefficient and 
retest methods, principal component 
factor analysis method and structural 
equation model were used to 
determine the internal consistency and 
reliability of the questionnaire, 
exploratory factor validity and 
confirmatory factor validity, 
respectively. Shamsipour Dehkordi in 
1998 reported a high internal 
consistency value with an alpha 
coefficient of 82%, and a reliability 
value of 0.8% using the test-retest 
method (Roberts, 1998). Validation of 
this scale was also confirmed by Duda & 
Nicholls’ (1992). Moreover, Kajbaf et al. 
(2010) utilized Cronbach's alpha and 
Gutman's methods to obtain the 
reliability of the questionnaire. The 
calculated coefficients were 79% for 
Cronbach's alpha and 81% for Gutman. 

 Results 

The results of analysis of variance 
repeated measures for examining the 
difference of research samples in three 
stages of pre-test, post-test and follow-
up on the variable of perception of 
sports success showed that the 
calculated f value for the effect of 
"groups" was 76.526, indicating that 
there was a significant difference 
between the experimental and control 
groups. Moreover, the Eta squared 
value for the effects of the groups was 
0.777, representing that group 
membership accounts for 77/7 of the 
dependent variable changes. In 
addition, the f value for the time-step 
factor was 18.701, presenting that 
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there was a significant difference 
between the time steps. The Eta 
squared value for the time-step factor 
was 0.459, indicating that 45.9 of the 
dependent variable variations could be 
explained by the time measured. 
Besides, the effect of the f value of 
interactions between steps and groups 
was 7.321, which was significant at the 
level of 0.01. This finding indicated that 
there was a significant difference in 

perceptions of sports success between 
the experimental and control groups in 
the three stages of pre-test, post-test 
and follow-up. The results of paired 
comparisons of three stages of pre-test, 
post-test and follow-up in the 
experimental and control groups 
exhibited a significant significance in 
the overall understanding of sports 
success.

 
Comparing the overall status of the experimental and control groups in three 

stages 

Significance level 

Mean difference 
between the 

experiment and 
control groups 

Estimation 
standard error  

Stage 

          0.408 2.75  3.26  Pre-test 
        0.01                 12   1.77   Post-test 
        0.01 14.83  0.968 Follow-up 

The mean difference between the 
experimental and control groups in the 
pre-test stage was 2.75, indicating that 
there was no significant difference 
between the two groups in terms of 
perceived athletic success in the pre-
test. In the post-test stage, the mean 
difference between the experimental 
and control groups was 12 at the level 
of 0.01, representing that there was a 
significant difference between the two 
groups in terms of perception of sports 
success. In the follow-up phase, the 
mean difference between the 
experimental and control groups was 
14/83 at the level of 0/01, 
demonstrating that there was a 
significant difference between the two 
groups in terms of perception of sports 
success. 

 Conclusion 

Based on the fact that the PST has 
substantially led to the growth and 
success of athletes (Behnke, 2017), the 
results of the current study suggested a 
positive and high impact of PST on 
players' success. The football players of 
the ongoing study could learn a variety 
of important soccer moves such as 
passing, keeping and controlling the 
ball, getting the ball from the opponent; 
timely reaction, speed and agility, 
defense, tackle, jump and so on. 
Therefore, it can be concluded that 
according to Nurkholis (2019) and 
current research, football players can 
reach the standard level and gain the 
necessary sports competence to 
compete through PST. 
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 یمقالة پژوهش

 شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبالروانهای آموزش مهارت تأثیر
 

 4مسعود غالمعلی لواسانی و ،3، محمد خبیری2یاسر مدنی، 1لطیف جعفری گیالنده

 

 مسئول( ةدانشگاه آزاد اسالمی آستارا، دانشجوی روان شناسی تربیتی )نویسند. مربی، 1

 . دکترا. تربیت مشاور، استادیار، دانشکده روان شناسی علوم تربیتی. دانشگاه تهران2

 . دکترا. مدیریت ورزشی، دانشیار، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران3

 ان شناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران. دکترا. روان شناسی، دانشیار، دانشکده رو4
 

 چکیده
بر درک موفقیت  شناختیروانهای هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت

انتخابی تیم فوتبال شهرداری اردبیل بود که از  ة. جامعاستفوتبال  ورزشی بازیکنان
 طرح و آزمایشی نیمه روش پژوهش، نمونه داوطلبانه انتخاب شدند. نفر 24 آنهامیان 

 ،شدهاستفادهبود. ابزار  کنترل گروه با آزمون-پس و آزمون-پیش با ناهمسان یدوگروه
 تحلیل از ،هاداده تحلیل برای. بود بالکو و ترشر رابرتز، ورزشی موفقیت درک آزمون

 حاکی حاضر پژوهش نتایج. شد استفاده مکرر یهایریگاندازه در متغیری چند واریانس
 گواه گروه به نسبت آزمایش گروه برای شناختیروان یهامهارت آموزش اثربخشی از

 اف میزان. شد آزمایش گروه برای موفقیت درک افزایش باعث زمان اثر همچنین .بود
 . بود معنادار 001/0 سطح در و 526/76 با برابر هاگروه تأثیر مورد در شدهمحاسبه

 

 مقدمه
)فتحی  دنیا ورزش پرطرفدارترین عنوان به فوتبال

های بدنی، آمادگیدر کنار  (2018رضایی و همکاران، 
 تاکتیکی؛ مستلزم استفاده از انواعو تکنیکی، 

 از یهای روان شناسمهارتمختلف  
 

                                                           
 

  
ا ی« 1روان شناختیهای آموزش مهارت»جمله 

 .(2015پور و همکاران، )حسناست « تی.اس.پی»
 نقش بهینه ایفای و زمین در بازیکنان بودن مؤثر برای

 انتخاب که است الزم همچنین فوتبالی، فیوظا و
 هایپست و هانقش در کردن بازی برای بازیکنان
 شناختیروان هایویژگی بر مبتنی هم، زمین مختلف

 صورت« تی.اس.پی» هایآموزش اساس بر و آنان
 همه تقریباً. (2016)سرابندی و رضایی،  گیرد

که  اندداده نشان گرفته صورت هایپژوهش
اساسی  یهامؤلفهاز « تی.اس.پی»های آموزش
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، از جمله در فوتبال هاورزشموفقیت در بسیاری از 
 (.2016)میکوگوالری و کرازی، شود محسوب می

 هایمهارت مداوم تمرین :از عبارت« تی.اس.پی»
 لذت، افزایش عملکرد، ارتقاء منظوربه روانی و ذهنی
 برنده ورزشی، و بدنی هایفعالیت از رضایتمندی کسب
 است عمده هایموفقیت آوردن دست به و شدن

 ،(2014 1،وازن) نظر از. (2019)میرتانتو و هاریانتو، 
 هایمهارت تقویت با« تی.اس.پی» هایآموزش

 قرار موفقیت مسیر در را بازیکنان مختلف، شناختیروان
 در را آنها موفق و فعاالنه مشارکت امکان و داده

 هایبازی و جهانی، ،یاقاره داخلی، ورزشی مسابقات
 خاص برنامه یک .سازدمی ممکن المپیک

-روان نیازهای اساس بر فوتبال در« تی.اس.پی»

 شودمی تنظیم موفقیت کسب برای بازیکنان شناختی
در « تی.س.اپی» ةبرنام .(2020)والنتی و همکاران، 

از جمله در فوتبال شامل پنج مهارت  هاورزش ةهم
-، خود3ی، تصویرسازی ذهن2ینیگز-هدف» یاصل
ست، که عملکرد ا« 6گی، و آرمید5ش، انگیز4ییگو

ت ورزشی آنان یبازیکنان را ارتقاء داده و موفق یورزش
 گزینی-هدف(. 2016)جاروینن، دهند ش مییرا افزا

تا آن را به  کندیمکه یک فرد تالش است مقاصدی 
اجرا درآورد. چیزی که فرد آن را مشخص کرده و در 

. (2020)اسوان و همکاران، پی انجام آن است 
اشاره به  7تیتصویرسازی حرکا ی تصویرسازی ذهنی

حسی داشته  یهاافتیدردرک تجربیات حسی در غیاب 
)رنر و  ردیگیمو به شکل ضعیفی از ادراک صورت 

اشاره به افکار و کالم  گویی-خود (.2019همکاران، 
را ورزشکاران و عملکرد آنها دارد، که ورزشکاران آنها 

 (.2016)زندی و محبی، ند یگودر ذهن خود، به خود می
را  یدارجهتفرایندی است که رفتارهای  انگیزش

                                                           
1. Vazne 

2. Goal Setting  

3. Mental Imagery  

4. Self-Talk 

دارد. انگیزش شروع نموده، آن را هدایت کرده و نگه می
به چرایی رفتار مثل، اقدام برای رفع تشنگی، یا خواندن 

آلیاهیان و 1کند )میکتابی برای کسب علم اشاره 
دگی حالتی است که طی آن یآرم(. 82020،داستگور
و تخریب خود، تواند خود را از استرس، فشار ذهن می

مختار رها و آزاد کند، یعنی در -و سیستم عصبی خود
زیادی  تأثیرصورت عمل روی احساس و عواطف فرد، 

زندی و ) در کاهش فشار و استرس خواهد گذاشت
 . (2016محبی، 

 یهاشرفتیپدر  مؤثرورزشی با عوامل  یهاتیموفق
و شامل عواملی مثل، تالش،  استورزشی مرتبط 

 یهامهارتدرونی، سن،  یهایتوانائآموزش، تکنیک، 
، تعهد و لذت بردن از ورزش هستند. شناختیروان

موفقیت ورزشی یک فرایند یادگیری فعال و حاصل 
است که باعث ارتقاء  یاشدهیزیربرنامهتمرینات 

اساسی ورزشکاران برای رسیدن به عملکرد  یهامهارت
      .(2015)موسوی و واعظ موسوی،  شودیمسطح باال 

تمام  تقریباً« تی.اس.پی»در مورد اهمیت استفاده از 
ن واقعیت هستند که: تالش همه یانگر ایها بپژوهش

های بدنی، یهای ورزشی برای داشتن انواع آمادگتیم
و قرار گرفتن در اوج، هیچ ، یکی، و تاکتیکیتکن

آموزش ست. با ین یت ورزشیموفق یبرا یقطع ینیتضم
تکنیکی  یهاآموزشدر کنار  شناختیروان یهامهارت

بهترین شرایط رشد تیمی را ایجاد  توانیمو تاکتیکی 
 کندیمکمک  شناختیروانهای کرد. آموزش مهارت

 و زمینه افتهیارتقاءکنان یکه عملکرد موفق باز
 شود فراهم تیم و بازیکنان برای بیشتری هایموفقیت
 غیر به رقابتی هر در پیروزی واقع در(. 2018 )ساجان،

 نیز شناختیروان هایمهارت به نیبد هایتوانایی از
 عوامل .(2020آلیاهیان و داستگور، ) است وابسته

5. Motivation  

6. Relaxation 

7. Motor Imagery  

8. Alyahyan & Düştegör 
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 ترکیب به وابسته فوتبال، موفقیت در کنندهنییتع
هارتیک )دن هستند شناختیروان-بدنی عوامل مناسب

 تمامی تقریباً مشکل متاسفانه. (2018و همکاران، 
 مسائل آموزش به که است این حاضر حال در هامیت

 الهی و همکاران،فضل6) دهنمو توجهیب شناختیروان
 درصد10 از کمتر نیز، توجه صورت در حتی و( 2020
یا  شناختیروان هایآموزش به تمرین جلسات زمان

 کهیدرحال.  شودمی داده اختصاص« تی.اس.پی»
نه، عملکرد یروان، به یهای نخبه برای اجرافوتبالیست

ن و مسابقات خود از سطوح یباال و موفق در تمر
 «تی.اس.پی» شناختیروانهای مختلفی از مهارت

کنند. در واقع آنچه که سبب تمایز استفاده می
شود، ورزشکاران موفق از ورزشکاران غیر موفق می

 روان و ذهن یو به عبارت آنان شناختیروانهای آمادگی
 شکست یا موفقیت در را اصلی نقش که است بازیکنان

 این. (2017)میکوگوالری و اکمکسی،  کندمی ایفا آنها
 شناختیروان یهاآموزش از استفاده زیآمتیموفق فرایند

 تمامی در تواندیم جسمانی یهاآموزش کنار در
 .گیرد قرار مورداستفاده ورزشی یهامیت

 :ران از جملهیگرفته در اهای صورت حاصل پژوهش
 )فتحیذهنی ورزشکاران نخبه  یهامهارتمقایسه 
روانی و  یهامهارت(، ارتباط 2018 ،همکاران ورضائی 

، و همکارانکجباف نژاد انگیزه موفقیت ورزشی )
روانی مردان نخبه شش  یهامهارت(، هنجار 2011

 یریگمیتصم، (2015موسوی و واعظ موسوی، )ورزش 
، )سلیمانی راد و همکارانورزشکاران تحت شرایط فشار 

-روانعوامل  تأثیر( و در سایر کشورها از جمله:2018

)چانگ و همکاران، و مدیریت بهداشت روانی  شناختی
عملکرد بعدی ورزشکاران  ینیبشیپ، (2020

 یهامهارت ة، مقایس(2018هارتیک و همکاران، )دن
تکنیکی زنان و مردان فوتبالیست، برنامه آموزش 

                                                           
 

، ارزیابی (2014)کلوکار،  شناختیروان یهامهارت
 یهایژگیو، شناختیروان یهامهارتآموزش برنامه 

در ( 2016)نجاح و رجب،  هاستیفوتبال شناختیروان
های آموزش برنامه بودن دیمفمثبت و  تأثیردال بر  ؛کل

عملکردهای ورزشی ورزشکاران و بر « تی.اس.پی»
م، ی، تنظیها دارد، به شرطی که طراحستیفوتبال

آگاه به  یآموزش و اجراء آن توسط روان شناسان ورزش
 تا کنند سعی باید نیز بازیکناند. صورت گیرفوتبال 

 یادگیری برای صادقانه همکاری و تعهد داشتن ضمن
 از بتوانند، آن تمرینات انجام و« تی.اس.پی»

 مناسبی فوتبالی هایموفقیت و ورزشی هایپیشرفت
 پیشرفت از میزان این (.2018)ساجان،  باشند برخوردار

 سطح به را فوتبال بازیکنان که ورزشی موفقیت و
 شرکت برای الزم ورزشی شایستگی کسب و استاندارد

 ،یریگاندازهقابل مشاهده، قابل رساند،می هارقابت در
)نجاح و رجب،  است سنجشقابل و ینیبشیپ قابل

ن پژوهش مالک سنجش عملکرد خوب یدر ا .(2016
کنان و ارزیابی تغییرات قبل و بعد آموزش یباز
پاس  ؛عنیی1اوفیمد نظر  مؤلفهآنها، سه « تی.اس.پی»

ف یکن حریدادن، حفظ و کنترل توپ، گرفتن توپ از باز
جایی که بازیکنان برای دریافت آموزش و ، اما از آنبود

خودشان، حرکات مختلف « تی.اس.پی»استفاده از 
گزینی انتخاب کردند، لذا غیر -هدف عنوانبهفوتبالی را 

سایر حرکات فوتبالی مثل  ،مدنظر یوفا یهامؤلفهاز 
، ی، سرعت و شتاب، قدرت و چابکیالعمل زمانعکس

در  نیزری، پرش، و ضربات مختلف پا یدفاع، درگ
 سنجش عملکرد و پیشرفت بازیکنان لحاظ شد.

 کسب ؛هاستیفوتبال زحمات و هاتالش تمام حاصل
 سطوح آوردن دست به و شدن برنده موفقیت، پیروزی،
ان و خود یبسیاری از مرب. است هاقهرمانی از مختلفی

ن مختلف نیز مایلند، تا انواع یورزشکاران سن

1. UEFA (Union of European Football 

Associations) 
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و آنها را  دهیدآموزشرا  «تی.اس.پی»های مهارت
است که آموزش  یکسب نمایند، لذا ضرور

ک، یای دسته های حرفهگیل یدر تمام« تی.اس.پی»
 عنوانبهفوتبال،  یهای ملمیت یگ برتر و حتیدو، سه، ل

کنان قرار یباز یالزام یهای آموزشاز برنامه یبخش
 یریگمیتصمران و مسئوالن مراکز یگیرد. اگر مد

 یان و روان شناسان ورزشیفوتبال، باشگاه ها، مرب
و منظم استفاده از  یاصول یریکارگبه یرایپذ
ن صورت یدر ورزش باشند، در ا «تی.اس.پی»

ش ین را در جهت افزاآ خواهند توانستکنان فوتبال یباز
زیکی، تکنیکی و تاکتیکی خود یهای فمهارت

رای کامل یط موجود فعال پذی. اگر چه شرارندیکارگبه
های ورزشی فوتبال در تیم «تی.اس.پی»استفاده از 

دوار است بتواند ضرورت یست، اما پژوهش حاضر امین
های انجام پژوهشکه در ن امر را نشان دهد، همچنانیا
بودن و لزوم  و مفید مؤثرر کشورها نیز بر یسادر افته ی

، از جمله یورزش یشناسرواناستفاده از دانش 
 شده است. تأکیددر فوتبال « تی.اس.پی»
 مهارت پنج آموزش تأثیر بررسی پژوهش این هدف 

 بازیکنان ورزشی موفقیت درک بر« تی.اس.پی»
 بزرگساالن فوتبال تیم در آن اجرای که است، فوتبال

 نتایج رودمی انتظار. گرفت صورت اردبیل شهرداری
 تیم و بازیکنان برای آن هاییافته از حاصل مثبت

 افزایش در و بوده مؤثر هدف جامعه فوتبال
ه ید باشد. فرضیم مفیکنان و تیباز هایتوانمندی

-روانهای پژوهش بیانگر آن است که آموزش مهارت

 یت ورزشیبر درک موفق« یت.اس.پی» شناختی
 دارد. تأثیربازیکنان فوتبال 

 

 

 

                                                           
1. PSQ’ (Perception Sport 

Questionnaire)   

 پژوهش یشناسروش
 نیمه» و« کاربردی پژوهش» نوع از پژوهش این

 تیم با ماه شش مدت طی آن اجرای و است« آزمایشی
 صورت اردبیل شهرداری سوم دسته بزرگساالن فوتبال
 دسته لیگ هایتیم در حضور سابقه این تیم .گرفت

 بر شهرداری تیم انتخاب. دارد هم را کشوری دو و یک
 واحد اعالن و تیم مسئوالن با اولیه توافق اساس

 امکان و بودن دسترس در همکاری، برای مربوطه
 اساس بر پژوهشگر چون. گرفت صورت پژوهش اجرای
 جامعه از الزم اطالعات کسب امکان پژوهشی اهداف

 به تمایل نیز کنندگانشرکت و داشت را موردمطالعه
 نوع انتخاب لذا داشتند، را گرفتن قرار بررسی مورد
 نمونه افراد تعداد. بود« هدفمند» صورتبه یریگنمونه

 به که بودند ذخیره و اصلی بازیکنان نفر 24 انتخابی
. شدند تقسیم گواه–آزمایشی گروه دو به تصادفی شکل

 بندی تقسیم این از پژوهش ضرورت بنا به تیم بازیکنان
 تا بازیکنان از کدام هر کهاین همچنین و آن دلیل و

 شرایطی چه با و گروه کدام جزو آموزشی مراحل پایان
 .نداشتند اطالعی گونه هیچ بودند،

 اساتید ییدأت با اجرائی پروتکل پژوهش، اجرای جهت
 تنظیم جلسه 10 برای تیم مسئوالن و مشاور-راهنما

 شروع از قبل ماه دو هامهارت آموزش دوره آغاز. شد
 بعد ماه دو طی آزمون اجرای مرحله، آخرین و مسابقات

 از بعد ماه دو نیز پیگیری آزمون و مسابقات شروع از
 پژوهش هاییافته حاصل. درامد اجرا به آن
 و هدف ةجامع خود برای هم توانمی را« تی.اس.پی»

 ارائه کشور خارج و داخل فوتبال هایتیم تمام برای هم
 .داد قرار استفاده مورد و

-پرسش از ورزشی موفقیت درک آزمون سنجش برای
 ترشر رابرتز،(، 1وکی.اس.)پی  ورزشی موفقیت درک ةنام
 این مقدماتی، ةمرحل در. شد استفاده 2وبالک و

2. Roberts, Treasure & Bolague 
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 تعیین برای بار نخستین که داشت سوال 48 نامهپرسش
 از درک و بود شدهیطراح ورزش در پیشرفت انگیزه

 ةنامپرسش نهایی ةنسخ. نمودمی مشخص را موفقیت
 اساس بر و سئوال 12 بر مشتملزشی رو موفقیت درک

. درآمد اجرا به ،شدهمیتنظ ایدرجه پنج لیکرت مقیاس
 و ،5 امتیاز( موافق کامالً) سطح برای مقیاس این در

 این. گیردمی تعلق 1 امتیاز( مخالف کامالً) سطح برای
 ایران در( 2012) همکاران و فوالدیان را نامهپرسش

 اکتشافی، عاملی اعتبار تعیین برای. اندکرده اعتباریابی
 تعیین برای اصلی، هایمؤلفه عاملی تحلیل روش از

 و ساختاری معادالت الگوی از تأییدی عاملی اعتبار
-روش از نامه پرسش پایایی و درونی ثبات تعیین برای
. شد استفاده مجدد آزمون و کرونباخ آلفای ضریب های
 درک نامةپرسش فارسی نسخة داد نشان نتایج

 %70 باالیو  مطلوب پایایی و درونی ثبات از موفقیت،
 اعتباریابی نیز (2015) موسوی واعظ. است برخوردار

 پایایی هم و درونی ثبات در هم را نامهپرسش این
 .کندیم ذکر %89 باالی

 طرح» صورتبه آزمایشی نیمه پژوهشی طرح این
« 1نآزمو_پس و آزمون_پیش با ناهمسان یدوگروه

–آزمایش گروه دو در پژوهش هایآزمودنی. شد اجرا

 آزمون معرض در بار سه گروه دو هر و ندگرفت قرار گواه
 پس مرحله آزمون، پیش مرحله بودند که عبارت بود از

 بعد از ماه دو. مرحله پیگیری، پیگیری مرحله و آزمون
   .درآمد اجرا به مرحله آخرینطی  از

 

 هاافتهی
 آماری هایداده لیوتحلهیتجز برای حاضر پژوهش در
 ؛شامل توصیفی هایشاخصه از توصیفی آمار سطح در

 از استنباطی، آمار سطح در و معیار انحراف و میانگین
 هایاندازگیری در متغیری چند واریانس تحلیل" روش

 از کاملی توصیف حاصل، نتایج. شد استفاده "2ررمک
 و پیشرفت، ؛بر شناختیروان هایمهارت آموزش تأثیر

 دید از پژوهشی جامعه فوتبال تیم بازیکنان موفقیت
 . نمود مشخصو  روشن را آنها خود

با  واریانس تحلیلهای این مطالعه از جهت تحلیل داده
 یک پژوهش این در. شد استفاده مکرر یهایریگاندازه
« زمان» عامل که داشت وجود آزمودنی درون عامل
 پیش مرحله سه در ورزشی، موفقیت درک گیریاندازه

 بین عامل یک و ؛بود پیگیری و آزمون پس آزمون،
« گروهی عضویت» عامل آن که داشت وجود آزمودنی

 طرحی مورداستفاده طرح لذا. بود کنترل_آزمایش گروه
 تحلیل آزمون نتایج ارائه از قبل. بود آزمودنی بین_درون

 جهت موچلی آزمون نتایج مکرر، یریگاندازه واریانس
 1 جدول در ورزشی موفقیت درک کرویت بررسی
.است شدهگزارش

 
 ورزشی موفقیت درک موچلی آزمون نتایج - 1 جدول

 معناداری سطح آزادی ةدرج خی مجذور موچلی دبلیو

442/0 148/17 2 001/0 

( 442/0) موچلی آماره که دهدمی نشان 1 جدول نتایج
 نشان یافته این. است معنادار( 148/17) خی مجذور با

 متغیر سطوح بین در هاتفاوت واریانس که دهدمی

                                                           
1. Non-Equivalent Pretest-Posttest 

Control Group Design  

 رعایت کرویت فرضشیپ بنابراین. نیست برابر وابسته
 شودمی باعث کرویت فرضشیپ از تخطی. است نشده
 این رفع در. نباشد دقیق واریانس تحلیل« اف» آماره

2. Multivariate Analysis of Variance in 

Repeated Measures 
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 با را آزادی درجه ،«اف» آماره دقت افزایش و مشکل
 فلت -هاین و گیسر–هاوس گرین روش دو از استفاده

 گرین شاخص از پژوهش این در .کنندمی تصحیح
 بررسی برای مشکل این رفع جهت گیسر–هاوس

 .شد استفاده پژوهش فرضیه

 بررسی جهت لوین آزمون نتایج ذیل، 2 جدول در
 پیش در ورزشی موفقیت درک متغیر واریانس همگنی
.است شدهگزارش پیگیری و آزمون پس آزمون،

 
 ورزشی موفقیت درک متغیر واریانس همگنی بررسی جهت لوین آزمون نتایج -2 جدول

 معناداری سطح لوین اف ةآمار گیریاندازه زمان

 062/0 868/3 آزمون پیش

 084/0 347/3 آزمون پس

 379/0 805/0 پیگیری

 آزمون پیش برای لوین اف آماره ،2 جدول به توجه با
 آزمون پس ،(868/3) ورزشی موفقیت درک متغیر

. نیست معنادار که است( 805/0) پیگیری و( 347/3)
-اندازه مختلف مراحل در متغیر این واریانس بنابراین

 .است همگن گیری

-گیریاندازه واریانس تحلیل آزمون نتایج 3 جدول در
 سه در پژوهش نمونه تفاوت بررسی برای مکرر های

 شدهگزارش پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله
. است

 سه در پژوهش نمونه تفاوت بررسی برای مکرر هایگیریاندازه واریانس تحلیل آزمون نتایج -3 جدول

 پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله

 تغییرات منابع
 مجموع

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

 میانگین

 مجموع

 مجذورات

ة آمار

 اف

 سطح

 معناداری

 مجذور

 اتا

 777/0 001/0 526/76 347/1750 1 347/1750 هاگروه

    874/22 22 194/503 خطا

 459/0 001/0 701/18 594/953 284/1 083/1224 (مراحل) زمان

 250/0 01/0 321/7 305/373 284/1 194/479 گروه با زمان تعامل

    993/50 240/28 056/1440 خطا

 میزان است، شدهداده نشان 3 جدول در که طورهمان
 526/76 با برابر هاگروه تأثیر مورد در شدهمحاسبه اف

 گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار که است
. دارد وجود معنادار تفاوت کنترل و آزمایش گروه بین

 نیز هاگروه اثرات برای شدهمحاسبه اتای مجذور

 گروهی عضویت که است آن نشانگر که است 777/0
. کندمی تبین را وابسته متغیر تغییرات از درصد 7/77

 با برابر مراحل برای شدهمحاسبه اف میزان همچنین
 مراحل بین بنابراین .است دارمعنا که است 701/18

 شدهمحاسبه اتای مجذور. دارد وجود معناداری تفاوت
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 9/45 دهدمی نشان که است 459/0 مراحل برای
 یریگاندازه زمان توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد
 تعامل اثر اف میزان آن، بر عالوه .است تبین قابل

 سطح در که 321/7 با است برابر نیز گروه و مراحل
 تغییرات که دهدمی نشان یافته این. است معنادار 01/0

 در کنترل و آزمایش گروه دو در ورزشی موفقیت درک

 با پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه
 .دارد معناداری تفاوت یکدیگر

 مقایسه نتایج 4 جدول در تفاوت این بیشتر بررسی برای
 پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه زوجی

 .است شدهگزارش کنترل گروه و آزمایش گروه در

 

 گروه و آزمایش گروه در پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه زوجی مقایسه نتایج -4 جدول

 کنترل

 مقایسه متغیر گروه
 تفاوت

 میانگین

 استاندارد خطای

 برآورد

 سطح

 معناداری

 آزمایش
 موفقیت درک

 ورزشی

 001/0 105/2 -583/10 آزمون پس–آزمون پیش

 001/0 925/1 -083/16 پیگیری-آزمون پیش

 001/0 866/0 -50/5 پیگیری-آزمون پس

 کنترل
 موفقیت درک

 ورزشی

 1 70/3 -333/1 آزمون پس–آزمون پیش

 468/0 626/2 -4 پیگیری-آزمون پیش

 504/0 068/1 -667/2 پیگیری-آزمون پس

 و آزمایش گروه میانگین مقایسه نتایج 5 جدول در
  پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه در کنترل

 .است شدهگزارش
 

 پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحله سه در کنترل و آزمایش گروه میانگین مقایسه نتایج -5 جدول

 مرحله
 با آزمایش گروه میانگین تفاوت

 کنترل
 معناداری سطح برآورد استاندارد خطای

75/2 آزمون پیش  26/3  408/0  

77/1 12 آزمون پس  100/0  

83/14 پیگیری  968/0  100/0  

 با آزمایش گروه میانگین تفاوت 5 جدول به توجه با
 معنادار که است( 75/2) آزمون پیش ةمرحل در کنترل

 درک لحاظ از گروه دو بین دهدمی نشان و یستن
 معناداری تفاوت آزمون پیش ةمرحل در ورزشی موفقیت

 گروه میانگین تفاوت آزمون پس مرحله در. ندارد وجود
 عنادار =001/0P سطح در که است کنترل با آزمایش

 لحاظ از گروه دو بین که دهدمی نشان یافته این. است
 تفاوت آزمون پس ةمرحل در ورزشی موفقیت درک

 تفاوت نیز پیگیری ةمرحل در. دارد وجود داریامعن
 سطح در( 83/14) کنترل با آزمایش گروه میانگین

001/0P= دو بین که دهدمی نشان و است معنادار 
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 پیگیری مرحله در ورزشی موفقیت درک لحاظ از گروه

 .دارد وجود داریمعنا تفاوت

 

 یریگجهینت و بحث
 هایمهارت آموزش تأثیر هاییافته از حاصل تحلیل

 موفقیت بر« تی.اس.پی» مداخالت و شناختیروان
 فوتبال بازیکنان که است آن نشانگر کل، در بازیکنان

 به نسبت گذاریتأثیر و معنادار مثبت نگاه مجموع، در
 از و ندداشت خود« تی.اس.پی» هایآموزش دریافت

ورزشی سطح  موفقیت ها،آموزش این دریافت بابت
 در واریانس تحلیل آزمون نتایج. دادند نشان را باالیی
 سطح در و 526/76 با برابر هاگروه تفاوت مورد
001/0P= گروه بین تفاوت وجود از حاکی معنادار 

 زوجی نتایج تفاوتبعالوه . دارد کنترل گروه و آزمایش
 مقایسه در پیگیری،-آزمون پس-آزمون پیش ؛مراحل

-آزمون پیش و آزمون پس-آزمون پیش ؛مرحله سه
 در مرحله سه هر در پیگیری-آزمون پس و پیگیری

 را معناداری تفاوت =001/0P سطح در آزمایش گروه
 مرحله سه مقایسه کنترل، گروه در کهیدرحال. داد نشان

 سطح در آزمون پس-آزمون پیش مقایسه ؛همدیگر با
 سطح در پیگیری-آزمون پیش مقایسه و 1 معناداری
 در پیگیری-آزمون پس مقایسه و 486/0 معناداری

 هاتفاوت نبودن معنادار از حاکی 504/0 معناداری سطح
 تفاوت این پذیرفت باید لذا. بود مرحله سه هر در

 خاطر به کنترل گروه و آزمایش گروه بین معناداری
 بازیکنان و اشدب« تی.اس.پی» یهاآموزش دریافت
 از توانستند هاآموزش این دریافت واسطه به نیز فوتبال

 باال موفقیت احساس و اشندب برخوردار مناسب پیشرفت
 صورت یهاپژوهش حاصل. باشند داشته معناداری و

 همین یدؤم عمدتاً نیز خارج و ایران در پیشین گرفته
 دارند نیاز بازیکنان که جاآن از. است الذکر فوق نتیجه

 زدن، ضربه دادن، پاس ؛جمله از فوتبالی هایمهارت تا
 یسوبه تا بگیرند یاد را حریف با تقابل و توپ کنترل

)گیواداسیس  روند پیش رقابت توانایی از باالتری سطوح
 آزمایشی بازیکنان اساس این بر لذا ،(2017و همکاران، 

 هایآموزش دریافت واسطه به توانستند نیز فعلی جامعه
 فیفا مدنظر فوتبالی مهم حرکات انواع« تی.اس.پی»
دادن، حفظ و کنترل پاس  شامل( 2009 پورسلطانی،)

 شوت، دریبل، نیز و ف،یکن حریتوپ، گرفتن توپ از باز
 مشارکت حریف، از عبور گروهی، و فردی دفاع سانتر،

. بگیرند یاد را فوتبالی فیوظا و حرکات سایر و حمله، در
 سایر راستای در جاری پژوهش نتیجه واقع در

 پژوهش. است مورد این در گرفته صورت هایپژوهش
 کسب باشگاهی یهاتیموفق ینیبشیپ :جمله از هائی
 ،فوتبال نتایج ینیبشیپ المپیک، یهایباز در مدال

 انگیزش ،قهرمان در شناختیروان-فیزیکی عوامل
 تصویرسازی و انگیزش تأثیر ورزشکاران، تیمی و فردی
 گزینی-هدف تأثیر ورزشکاران، عملکرد ارتقاء در ذهنی

 ورزشی ضوابط و ورزشکاران فیزیکی فعالیت پیشبرد در
 و هابرنامه طراحی که ندددا نشان نخبه ورزشکاران
 ورزشی عملکرد ارتقاء در شناختیروان مداخالت
 .است مؤثر فوتبال بازیکنان
« تی.اس.پی» هایآموزش دریافت با فوتبال بازیکنان

 آموزشی تمرینات در« تی.اس.پی» یهاهدف انتخاب و
 کاهش فعالیت، افزایش پرخاشگری، کاهش مثل خود

 اهداف سایر و استرس با مقابله ناامیدی، و افسردگی
-روان موانع برخی با توانستند خود انتخابی آموزشی

 رقابت حین یا و تمرین خالل در خود مختلف شناختی
 با لزوم صورت در و نندک مقابله یمؤثر نحو به

 شناختیروان و فیزیکی وضعیت مجدد هایبازتوانی
 میزان. باشند برخوردار مناسب هایتوانمندی از خود،
 آزمایشی گروه در موفقیت مؤلفه هاییافته معنادار و باال

 و طراحی با توانستند فوتبال بازیکنان که داد نشان
 رشد برای نیاز حسب و ضروری یهایزیربرنامه

 برای هفته هر و روز هر تمرینات با خود، فوتبالی
 و تمرینات در مختلف هایموقعیت با مؤثر مواجهه
 عملکرد ارتقاء و ورزشی حرکات بهبود زمینه ،هارقابت
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 بود ضروری که جاآن از. نمایند فراهم را خود فوتبالی
 رسیدن برای فوتبالیستی هر که شود توجه امر این به
 دارد، را خود مخصوص شناختیروان شرایط موفقیت، به
 خواسته بازیکنان از مرتبط هایپژوهش سایر همانند لذا
 نیازها،« تی.اس.پی» هایبرنامه طراحی در تا شد

 کسب برای را خود مخصوص هایانگیزه و کمبودها،
 .رندینظرگ در موفقیت
 و طراحی که آموختند مطالعه تحت فوتبال بازیکنان

 خود اهداف به مربوط« تی.اس.پی» هایبرنامه تنظیم
 1تنظیمی-خود به صورت این به و نندک طراحی خود را،

 افراد هایآزمودنی از انتظار. یابند دست ایشایسته
-خود فرایند با نهایتاً بازیکنان که بود این هدف جامعه

 خود، هایمهارت یریکارگبه پایان تا شروع از تنظیمی،
 را موفقیت کسب و خود اهداف پیشبرد مسئولیت

 هایمؤلفه باالی هاییافته خوشبختانه .گیرند برعهده
 نیز 2پیج. بود امر همین بیانگر و معرف وابسته، متغیر
 و استفاده افزایش با بازیکنان که کندمی نقل

 یریکارگبه زمینه ،یشناسروان فنون یریکارگبه
 و کنندمی فراهم خود در را تنظیمی-خود هایمهارت

 چنایشن) نمایندمی ممکن را خود ورزشی بیشتر موفقیت
 (. 2019و همکاران 

 بر شناختیروان هایمهارت آموزش تأثیر بررسی در
 بازیکنان ورزشی «درک موفقیت» مؤلفه وابسته متغیر

 پیش ؛مرحله سه در کنترل و آزمایش گروه دو در فوتبال
 به اشاره کل در نتایج ،پیگیری و آزمون، پس آزمون،

-روان هایمهارت آموزش باالی و معنادار ،مثبت تأثیر

 ورزشی درک موفقیت بر« تی.اس.پی» شناختی
 میزان اساس بر. داد نشان را آزمایش گروه در بازیکنان

 درک موفقیت وابسته متغیر مؤلفه در هایافته باالی
 هایآموزش دریافت واسطه به فوتبال بازیکنان ،ورزشی

 و تمرینات انجام برای را خود توانستند، «تی.سا.پی»
 موفق لذا و نندک آماده رو پیش هایبازی در رقابت

                                                           
1. Self-Regulatory  

 و انگیزشی قدرت از کنترل گروه با مقایسه در شدند
 و ورزشی حرکات انجام برای باالیی برتری میزان

 کسب از میزان این. شوند برخوردار خود فوتبالی فیوظا
 احساس از حاکی ورزشی، فیوظا انجام در باال توانایی

 آموزش قبال در فوتبال بازیکنان پیشرفت
 و بخشتیرضا موفقیت درک و خود« تی.اس.پی»

 نتایج مشابه و یدؤم یریگجهینت این. است آنها باالی
 که :کندمی بیان که است شده ارائه قبلی هایپژوهش
 و پیشرفت به منجر اساساً« تی.اس.پی» هایآموزش
آلیاهیان و 1) شودمی ورزشکاران موفقیت افزایش

 روی شده انجام مطالعات نتایج. (2020،داستگور
 که است آن مؤید نیز المپیکی نخبه ورزشکاران

 همیشه« تی.اس.پی» روانی آمادگی با مرتبط تمرینات
 است ورزشکاران تمرینی هایبرنامه الینفک جزء

 پورحسن ارتباطنیدرا. (2018)اساتبیوگلو و کمپل، 
 این بر نخبه ورزشکاران بیشتر کندمی نقل (2016)

 آنها زیآمتیموفق و برجسته عملکرد درصد 50 که باورند
 چه اگر است، شناختیروان یا ذهنی عوامل نتیجه در

 به تمرین جلسات زمان درصد10 از کمتر متاسفانه
 . شودمی دادهاختصاص« تی.اس.پی» هایآموزش

 هدف جامعه هایفوتبالیست به« تی.اس.پی» آموزش
 ورزشی عملکرد حداکثر به تا کنند تالش که کرد کمک

 نشانگر هافوتبالیست موفق عملکرد. یابند دست خود
 طی در آنها بیشتر تالش و حساسیت بودن، جدی
 نشان هم هاپژوهش سایر راستا این در. بود هارقابت

 آموزش فنون از رقابت طول در ورزشکاران که اندداده
 تمرین زمان از بیشتر بسیار شناختیروان هایمهارت
 دهندمی نشان همچنین هاپژوهش. کنندمی استفاده

 بسیار یالمللنیب سطوح در کننده رقابت ورزشکاران
 از ملی سطح در کننده رقابت ورزشکاران از بیشتر
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 ،1ویلی) کنندمی استفاده« تی.اس.پی» هایآموزش
 شناختیروان یهامهارت توانندیم حتی و( 2007

 عالوههب ،رندیکارگبه تری منظم نحو به نیز را تردهیچیپ
 و رقابت، ضمن و قبل بهتر تمرکز کمتر، اضطراب
)میکوگوالری،  دارند موفقیت کسب برای باال انگیزش

 نخبه، ورزشکاران موفقیت اصلی عامل (. 2016
 جهت مطلوب روانی آمادگی سطح از برخورداری

)اساتبیوگلو و  است زاتنش رویدادهای با رویارویی
 و مربیان که را زمانی تمام اساساً. (2018کمپل، 
 کسب برای کنند،می صرف ورزش در بازیکنان
 از مختلفی سطوح آوردن دست به و پیروزی موفقیت،
 ارائه (.2020)چانگ و همکاران،  است هاقهرمانی
 جامعه فوتبال بازیکنان به« تی.اس.پی» هایآموزش

 را شناختیروان عوامل تأثیر و نقش توانست نیز هدف
 پیشبرد و بازیکنان فوتبالی عملکرد ارتقاء و افزایش در

 در گرفته صورت هایپژوهش. دهد نشان هاموفقیت
 یهایباز در مدال کسب ینیبشیپ :جمله از ایران

 و ورزش شش نخبه مردان روانی یهامهارت المپیک،
 ورزشکاران ورزشی ضوابط :جمله از کشورها سایر در

 ،ورزشکاران باشگاهی یهاتیموفق ینیبشیپ ،نخبه
 نتایج ینیبشیپ و ورزشکاران بعدی عملکرد ینیبشیپ

 از استفاده با که هستند مطلب این بیانگر همه ،فوتبال
 میزان و سطح توانمی مختلف شناختیروان عوامل

 ینیبشیپ را فوتبال نخبه بازیکنان ایحرفه موفقیت
  .کرد

های آموزش مهارت یو حاصل اجرا یجه کلینت
« یت ورزشیدرک موفق» مؤلفهبر « یت.اس.یپ»

کنان فوتبال جامعه هدف نشان داد که یباز
 با فوتبالکنان یشود که بازباعث می «یت.اس.یپ»

 سویی از بتوانند هامهارت از دسته این آموزش دریافت
 هایمهارت تاکتیکی و تکنیکی بدنی، هایتوانمندی

-ذهنی هایتوانمندی ؛دیگر سوی از و ؛خود فوتبالی
 فوتبالی اهداف پیشبرد جهت در را خود شناختیروان
-روان مشکالت و موانع با مؤثر مواجهه برای نیز و خود

  .دهند ارتقاء خود شناختی
 بازیکنان که کندمی کمک هامهارت از دسته این کسب
 کسب جهت در را آنها یمؤثر نحو به بتوانند فوتبال

 خود تیمی و انفرادی هایپیشرفت و هاموفقیت
 کشوری مهم هایتیم تمامی رودمی انتظار. رندیکارگبه

 لیگ یگ درجه هایباشگاه فوتبال، ملی هایتیم از اعم
 از خود توان حد در سه درجه حتی و دودرجه برتری،

 جمله از یشناسروان هایآموزه و ورزشی شناسان روان
 هایمهارت ارتقاء زمینه و شوند برخوردار «تی.اس.پی»

 نمایند. ممکن را خود هایتیم و بازیکنان فردی
 به نمونه تعدادی ریزش ،پژوهش های حدودیتاز م
 ایجاد برای. بود هاکنندهشرکت همکاری عدم دلیل

 موجود موانع و مشکالت رفع و پژوهشی مناسب شرایط
 و تدوین را ضوابطی ورزش وزارت شودیم پیشنهاد
 و مهم هایلیگ فوتبال، ملی هایتیم تمامی
 یریکارگبه ملزم را کشور ورزشی مهم هایباشگاه

 روان هاییافته و فنون از استفاده و ورزشی شناسروان
 شناسان روان است شایسته. نماید ورزشی شناسان
 مربیان همانند قانونی و مندضابطه شکلی به ورزشی
 مربیان کنار در دائمی جایگاهی و دونش تلقی ورزش
« ی.تاس.پی» هایآموزش. باشند داشته ورزشی

 یورزش یشناسروانتواند بخش مهمی از نیازهای می
مین نماید.أکنان فوتبال را تیها و بازمیت
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