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Abstract 

In this study, we investigated the psychological profile of 
Premier League players in psychological and coping skills. The 
statistical population of the study consisted of 16 teams in the 
Iranian Premier League in the 98-97 season. To achieve this 
goal, 165 athletes (M = 25.30, SD = 11.45) were selected from 
Morgan table. This study is descriptive and its cross-sectional 
design was done by questionnaire. The Mental Health Skills 
Questionnaire was used to describe mental skills and the 
Coping Skills Questionnaire was used to describe coping skills. 
The results of data analysis from descriptive statistics such as 
frequency calculation, percentage, mean, standard deviation as 
well as tables and graphs showed that Premier League players 
have high psychological skills but their coping skills are 
moderate; this can be due to economic problems, family 
problems and other problems. Impact on athlete's 
psychological skills. Therefore, it is suggested that more 
specialized and psychological measures be taken for the 
success of sports teams to strengthen and improve their 
psychological skills. 

 

Extended Abstract  
Abstract 
Preparation for international 
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professional level such as playing in the 
Premier League take years, and an 
athlete needs to plan and practice to 
reach this level. In addition to the 
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tactical, technical and physical aspects, 
the psychological aspects are a very 
important factor, and athletes must be 
psychologically ready to compete, 
indicating the importance of 
psychological skills in sports. Therefore, 
measuring the level of psychological 
skills of athletes is necessary. In fact, 
the field of sports psychology has 
developed in recent years due to its 
impact on the success of sports. The 
purpose of this study was to investigate 
the psychological profile of Premier 
League players in psychological and 
coping skills. In the current study, the 
effect of psychological profile on 
fundamental psychological, 
psychosomatic, cognitive and coping 
skills of Premier League players was 
assessed in areas such as coping with 
difficulties, coaching, concentration, 
self-confidence, motivation, goal 
setting, high mental readiness, playing 
under pressure and relief from anxiety. 

Materials and Methods 

The present study was conducted using 
descriptive-survey research method. 
The statistical population of the present 
study consisted of 16 teams in the 
Iranian Football Premier League in the 
2018-2019 season. The total number of 
participants was 288 including 18 ones 
for each team, and 165 ones were 
selected as the research sample using 
Morgan table. In order to collect data, 
the Athletic Mental Energy Survey 
(AMES) and Athletic Coping Skills 
Inventory developed by Smith (3) were 
used. Salmela et al. (2001) developed 
the Ottawa mental skills assessment 
tool (OMSAT-3*) as the third version of 
the Ottawa Mental Skills Assessment 

Tool. This 48-item scale covers 12 
mental skills in three groups of 
fundamental skills (establishment of 
goals, self-confidence, engagement), 
psychosomatic skills (reaction to the 
stress, controls fear, relieving, 
activation) and cognitive skills 
(concentration, control of the 
distractions, imagery, mental practical, 
planning of the competitions). This 
questionnaire is a 7-point Likert scale. 
The Coping Skills Inventory was 
designed and developed in 1995 by 
Eshmit et al. in Hungary. This 
questionnaire measures the 
psychological skills of coping with 
difficulties, coaching, concentration, 
self-confidence and motivation, goal 
setting and mental readiness, playing 
under high pressure, relief from 
anxiety, and shows the coping skills of 
each athlete in average. Both tools have 
had acceptable validity and reliability in 
Iran. In coordination with the National 
Football Center of Iran and Iran Football 
Medical Assessment and Rehabilitation 
Centre (IFMARC), the players 
completed the questionnaires during 
the annual medical tests of the Premier 
League players. The players 
participated in the research voluntarily. 
Before completing the questionnaires, 
the objectives of the research were 
explained to the players, and the 
written consent was obtained from the 
subjects. For data analysis, descriptive 
statistical methods such as frequency, 
frequency percentage, mean, standard 
deviation as well as tables and graphs 
were used. 
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Findings  

In order to assess the psychological 
characteristics of football players in the 
Iranian Premier League, the AMES scale 
was completed by the Premier League 
players. The scores of each subscale 
were entered into Excel for each player, 
and using this software, the average, 
standard deviation, and total scores for 
each subscale were obtained for 
psychological and coping skills. In this 
section, the mean scores for each 
subscale were low (1-9.33), medium 
(9.34-18.66) and high (95-140). The 
findings showed that the psychological 
characteristics of Premier League 
players were high in all subscales. Score 
of different skills was as follows: 
fundamental skills (self-confidence 
(26.61), establishment of goals (26.21) 
and engagement (26.08)), 
psychosomatic skills (reaction to the 
stress (20.19), controls fear (24.67), 
relieving (21.92), and activation 
(24.09)) and cognitive skills 
(concentration (22.33), control of the 
distractions (19.76), imagery (23.27), 
mental practical and planning of the 
competitions (23.04)). Among 
fundamental psychological skills, the 
self-confidence and engagement scales 
had the highest and lowest scores, 
respectively. In addition, each group of 
psychological characteristics indicated 
that the fundamental psychological 
skills with an average score of 71.91, 
psychosomatic skills with an average 
score of 90.88 and cognitive skills with 
an average score of 111.7 had a high 
score in describing groups of 
psychological characteristics. The 

average total score was 281.5, which 
was high. 
Findings of coping skills in Iranian 
Premier League soccer players were 
extracted using the Athlete Coping 
Skills Inventory (ACSI-28). The 
Inventory averaged the scores for each 
subscale as follows: 1-4=low, 5-
8=average and 9-12=high as well as in 
the general scores, a score of 0-28 was 
low, a score of 29-56 was average and a 
score of 57-84 was high. Moreover, the 
data descriptions of each subscale were 
examined. The results suggested that 
the players of the Iranian Football 
Premier League generally had a 
moderate score (54.96) in coping skills. 
The average of variables of coping skills 
in coping with difficulties (7.72), 
coaching (7.67), engagement (7.8), self-
confidence and motivation (7.86), 
establishment of goals (8.39), playing 
under pressure (8.29), relief from 
anxiety (7.3) was obtained. Relief from 
anxiety and establishment of goals had 
the lowest and highest scores, 
respectively. 

Conclusion 

The results represented that the 
psychological characteristics of Iranian 
Premier League players were desirable 
in all subscales. In general, athletes 
discharged their emotions and energy 
due to their regular training program, 
leading to have a higher level of mental 
peace. Mental relaxation, in addition to 
improving engagement, causes a 
person to release his focus from 
distractors in sensitive situations and 
concentrates again on his sporting goal. 
In unhealthy conditions such as when 
the spectators of the opposing team 
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create a terrible atmosphere for the 
team, it causes the elite player to react 
appropriately to it, control the fear of 
the environment, keep his calmness 
and act in accordance with the team's 
goal regardless of the disruptive 
conditions. The reason for the high 
psychological characteristics goes back 
to the regular activity of athletes 
because regular activity keeps a 
person's body healthy and prepares his 
mind for important life events. 
Moreover, the score of coping skills in 
all subscales was average in football 
players. Coping skills are a set of 
behavioral and cognitive responses, 
aiming to minimize the pressures of 
stressful situations and difficulties, and 
in sports, specifically refer to the  

unexpected situations that the athlete 
faces. In addition, difficult conditions in 
sports are related to not only the 
athlete's sports life but also economic, 
family and social conditions which can 
create difficult conditions for him, and 
the athlete with coping skills can 
respond to these conditions. As a 
general conclusion, it can be said that 
Iranian football players have high 
psychological skills, which have positive 
effect on the success of Iranian football, 
and this factor should be improved 
given the average level of coping skills. 
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 پژوهشیمقالة 

های روانی و مهارتشناختی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در رُخ رواننیم

 ایهای مقابلهمهارت
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 چکیده
 های روانی ومهارتشناختی بازیکنان لیگ برتر در رُخ رواندر این پژوهش بررسی نیم

تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال  16جامعة آماری این پژوهش، شده است. انجام ایمقابله
با استفاده از جدول مورگان تعداد برای رسیدن به این هدف  بود. 98-97در فصل  ایران
صورت در از بین بازیکنان لیگ برتر به (M=25.30, SD=11.45)ورزشکار نفر  165

آن مقطعی است که با استفاده  پژوهش حاضر توصیفی و طرحدسترس انتخاب شدند. 
برای توصیف  اُمسَتهای ذهنینامة سنجش مهارتاز پرسش انجام شد. نامهپرسش از

های توصیف مهارتای برای های مقابلهنامة مهارتهای روانی و از پرسشمهارت
 ةهای آماری توصیفی مانند محاسبها شامل روشنتایج تحلیل داده ای استفاده شد.مقابله

بازیکنان  فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار همچنین جداول و نمودارها نشان داد
 متوسط است آنهاای در های مقابلهاما مهارت ؛های روانی باالیی دارندلیگ برتر مهارت

تواند حاصل مشکالت اقتصادی، مشکالت خانوادگی و سایر مشکالت این می که
شود برای پیشنهاد می رو از اینشناختی ورزشکار باشد. های روانتأثیرگذار بر مهارت

ی و های روانی اقدامات تخصصهای ورزشی بر تقویت و بهبود مهارتموفقیت تیم
 شناختی بیشتری صورت گیرد.روان

 

 مقدمه
های جدید در پیشرفت روزافزون علوم ورزش و یافته

 قلمرو ورزش و کاربرد آن در بهبود و توسعه وضعیت
شناختی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران جسمانی، روان

 نیا موجب بهبود رکوردها و نتایج شده است.
  

ها ها و ترقی مدیون گزارش پژوهشپیشرفت 
کاربرد علوم ورزش از  زمینه شماری است که دربی

شناسی روانقبیل علم تمرین، فیزیولوژی ورزش و 
 .(2015، یدیتوح)ورزش و ... صورت گرفته است 

هایی ای شرکت در رقابتبسیاری از بازیکنان حرفه
 دانند و درمانند المپیک را نقطه اوج ورزشی خود می

کوشند تا برای چنین رویدادهایی بیشترین نتیجه می
 وضوح مشخصها بهآمادگی را داشته باشند. پژوهش

المللی مادگی برای مسابقات بینکرده است که آ
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ای خصوص المپیک و حتی رسیدن به سطح حرفهبه
برد و ضروری ها زمان میمانند بازی در لیگ برتر سال

دقت است ورزشکار برای رسیدن به این سطح به
تنها باید بر  نه آنها ریزی و تمرین داشته باشد.برنامه
ی تمرکز های تاکتیکی، تکنیکی و آمادگی جسمانجنبه

شناختی را نیز در نظر های روانکنند بلکه باید جنبه
ها کنند. نظر روانی آماده این رقابت داشته و خود را از

مندی از این چنانچه ورزشکار نخبه انتظار بیشترین بهره
ارتباط  آنهاچهار نوع آمادگی را داشته باشد باید بین 

. اورلیک و (2011، یموسو)درونی برقرار کند 
دهنده نشان( شواهدی پیدا کردند که 1988) 1نگتنیپارت

 آنها .شناختی در ورزش بودهای رواناهمیت مهارت
دریافتند از بین متغیرهای مؤثر در ورزش فقط 

بینی موفقیت شناختی در پیشمتغیرهای روان
واقع حوزه  در .ورزشکاران در المپیک تأثیرگذار بود

واسطه تأثیر آن در موفقیت شناسی ورزش بهروان
-روانیافته است. اکثر های اخیر توسعهورزش در سال

های ه مهارتاند کشناسان ورزش اعتقاد پیداکرده
های روانی ارتباط پیداکرده است و ورزشی با مهارت

های روانی موفقیت ورزش بدون کسب تبحر در مهارت
ها برای رو این مهارت این از .پذیر نخواهد بودامکان

توسعه ورزش ضروری است و باید برای رسیدن به 
)اسزابو، گریفتس سطوح باالی عملکرد پاالیش شوند 

 .(2،2019و دمتروویس
تفاوت در عملکرد هنگام مسابقه یا تمرین، همچنین 
تفاوت عملکرد در دو مسابقه پشت سرهم در برابر 
حریفانی متفاوت یا در دو مسابقه پشت سر هم بااهمیتی 
متفاوت ناشی از تفاوت در آمادگی یا عدم آمادگی 

شناختی است های روانورزشکار در مهارت
زیرا عوامل جسمانی مانند قدرت و ؛ (3،2001)راگلین

                                                 
1. Orlick and Partigton 

2. Szabo, Griffiths, and Demetrovics 

3. Raghlin 

4. Prizi 

کند و استقامت در طی یکی دو روز تغییر زیادی نمی
نده کناین عوامل روانی است که در این زمینه تعیین

ر موفقیت در . تأثیر عوامل روانی ب(4،2018)پرزی است
)مورگان و  شده استها مورگان اثباتپژوهش
نشان داد نیمرخ  (1980مورگان ) .(5،1977پولوکی

روانی ورزشکاران بهتر از غیر ورزشکاران بود. همچنین 
های فاحشی بین شده است تفاوتنشان داده

شوند و کسانی که چند بار برنده میورزشکارانی که یک
شناختی از دیدگاه روان .شوند وجود داردبار برنده می

های مانند افسردگی، خشم، ورزشکاران نخبه در مهارت
تری در مقایسه با خستگی و آشفتگی نمره پایین

نفس، اما در مهارت اعتمادبه؛ ورزشکاران مبتدی دارند
همچنین نیمرخ  .ده نمرات باالیی دارندقدرتمندی و ارا

شناختی ورزشکاران مبتدی همانند نیمرخ روان
شناختی مردم عادی است. بر این اساس رسیدن روان

به سطوح باالی ورزشی نیازمند برخورداری از 
طورکلی ورزشکاران نخبه در های روانی است. بهویژگی

ی مقایسه با ورزشکاران غیر نخبه تعهد باالیی برا
تمرین دارند، این ورزشکاران اهداف روشن و 

اضطراب  آنهاگیری برای موفقیت دارند. اندازهقابل
 ؛ وپایدارتری در قبل، حین و بعد مسابقه دارند

گیل، ویلیامز و )باال است  آنهاکارکردهای شناختی 
های مربوط به نیمرخ . در پژوهش(2107، 6ریفستیک

 های زیادی موردشناختی ورزشکاران خصیصهروان
اند از: شخصیت، عبارت که بررسی قرارگرفته است

هیجان خواهی،  نگرش، خلق، انگیزش، اسناد،
اضطراب، انگیختگی، خود پنداره، پرخاشگری، طرح 

توجه، تمرکز، تصویرسازی، منبع کنترل،  مسابقه،
پدرینوال، گالوانو، )گزینی و برخی موارد دیگر هدف

. در چند سال اخیر (2018، 7اسچنا و پرسیاواله

5. Morghan, Poluki 

6. Ghil, Wilyamz, Rifstik 

7. Pedrilona, Ghalvano, Eschena, 

Prisyavale 
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شناختی ای در ابعاد مختلف روانهای گستردهبررسی
( 2015) یدیتوحه شده است. در مطالعانجام

های شخصیتی، هیجانی و انگیزش ورزشکاران ویژگی
 مقدم ،رحمتی ،ناظم ،رحمتیشده است. والیبال بررسی

های شخصیتی ورزشکاران را ( ویژگی2008)شعبانی  و
نیز به توصیف  (2014) یموسو. نددبررسی کر

های ملی شناختی اعضای تیمهای روانویژگی
نیچولز، پولما،  جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.

به بررسی چالش روحی، ( 2008) 1لوی و بچهوسه
هایز،  بینی و مقابله بین ورزشکاران پرداختند.خوش

های با توصیف ویژگی (2009) 2توماس، ماینارد و باودن
در موفقیت ورزش مثبت را نفس روانی نقش اعتمادبه

عامل  ( سرسختی روانی را2018) پرزیگزارش کردند. 
 کننده در تنظیم ورزش دبیرستانی معرفی کردند.تعیین

( نیز عوامل روانی را مؤثر دانستند در 7201) 3سونسون
بهبود وضعیت جسمانی ورزشکارانی که رباط صلیبی 

 پاره کرده بودند.
های شناختی مهارتمهم نیمرخ روان از متغیرهای 

های روانی شامل تمرین مهارت ای است.روانی و مقابله
منظور های ذهنی یا روانی است که بهمداوم مهارت

خشنودی و دستیابی به  شیبهبود عملکرد، افزا
مندی بیشتر در ورزش و فعالیت جسمانی انجام رضایت

های مهارتو  (2003، 4وینبرگ و گولد) شودمی
های رفتاری و ای از پاسخعنوان مجموعهای را بهمقابله

شان به حداقل رساندن فشارهای هدف شناختی که
الزاروس و )اند زا است، تعریف کردهموقعیت استرس

بدون شک برخورداری ورزشکار از  .(2004 5فولکمن
ای باال به موفقیت او کمک های روانی و مقابلهمهارت

های تیمی مانند خواهد کرد و این مسئله در ورزش
ترین فوتبال مشهود است. فوتبال پرطرفدار و محبوب

                                                 
1. Nicholz, Poulma, Bechhose 

2. Hays, Tomas, Maynard andBawdel 

4. Sonson 

5. Winberg and Gild 

عنوان ورزشی مهیج و رقابتی در ورزش دنیاست که به
ی مختلف در رویدادها وشده است سطح جهان شناخته

آن نزدیک به دوتا سه میلیارد نفر تماشاگر دارد. این 
ورزش به دلیل شهرت و محبوبیتش تأثیر بسزایی در 

که برای طوریاقتصاد و پیشرفت یک کشور دارد به
میزبانی فوتبال در یک رویداد مهم سران حکومتی 
کشورهای مختلف تمام تالش و سرمایه خود را به کار 

یک رویداد مهم مانند جام جانی  گیرند تا میزانمی
عنوان ورزش بلکه تنها بهباشند. امروزه فوتبال نه

عنوان یک صنعت و ابزاری برای ابراز خود، به
همبستگی ملی، صلح جهانی، تجارت و بسیاری از موارد 

شود؛ البته این عوامل شاید برای مهم دیگر شناخته می
برای یک  بازیکنان فوتبال خوشایند نباشد. بدون شک

فوتبالیست بسیار سخت خواهد بود که در مقابل دیدگان 
میلیاردها انسان بازی کند. این موضوع زمانی اهمیت 

کند که بازیکن آمادگی روانی مناسبی نداشته پیدا می
ناپذیر باشد و اشتباهات خاص از آن با انتقادی وصف

شاید این موضوعی اصلی برای تعیین  .شودروبرو می
اسپایج، واله، گبریل ) فرد و تیم در فوتبال استموفقیت 

. بدون شک ورزشی که هیجان، (6،2018و گلوریوزوا
انتقادی بیشتری داشته باشد نیاز به اضطراب و بار 

رو این از .خوردآمادگی روانی در آن بیشتر به چشم می
ها اثر شناختی بیشتر از سایر ورزشدر فوتبال بار روان

که . با توجه به این(2018، 7استم و همکاران)دارد 
گردد و در برمی 1976آخرین موفقیت ملی فوتبال به 

ت که شاهد عملکرد سطح باشگاهی نیز چندین سال اس
برای بهبود  نی؛ بنابراپایین بازیکنان لیگ برتری هستیم

ها بنیادی برای و کمک به فوتبال کشور پژوهش
شناسایی مشکالت و موانع ضرورت و اهمیت باالیی 

بازیکنان لیگ برتر فوتبال برای جایی که آن دارد. از

6. Lazaros and Folkman 

7. Spaahij, wale, Gibril and Glorivezva  
8. Stamm 
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باشگاه حضور در بازی های لیگ برتر و عقد قرارداد با 
باید در تست های پزشکی پیش از  های ورزشی حتماً

شروع فصل شرکت کنند لذا ارزیابی مهارت های روانی 
و مقابله ای جزء الینفک این تست ها شده است و 
برای سنجش سطح مهارت های روانی ورزشکاران 

توصیف مهارت  زمینه نین درچ.هم استضروری  کامالً
ای های لیگ برتری مطالعهای فوتبالیستروانی و مقابله

صورت نگرفته است و با توجه به اهمیت ذکرشده در 
شده این پژوهش درصدد توصیف مطالب مطرح

های روانی و رقابتی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ویژگی
های لیگ برتر فوتبال جمهوری که فوتبالیستبود و این

های شناختی و در مهارتهای رواناسالمی در مهارت
 سئوالابله ای چگونه هستند. این پژوهش شامل دو مق

 یروان یهایژگیو اول سئوالدر کلی هست که 
 سئوالبررسی شد و در  رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز

برتر فوتبال  گیل کنانیباز یاهای مقابلهمهارت دوم
 بررسی گردید. رانیا

 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش ترسیم و توصیف که هدف این با توجه به این

های شناختی بازیکنان لیگ برتر در مهارتنیمرخ روان
پژوهش حاضر  لذا ،ای بودهای مقابلهروانی و مهارت
 نامهپرسش آن مقطعی که با استفاده از توصیفی و طرح

 انجام شد.

 کنندگانشرکت
تیم حاضر در لیگ برتر  16آماری این پژوهش،  ةجامع

آماری  ةبود. از بین جامع 98-97در فصل  فوتبال ایران
 165پژوهش حاضر، با استفاده از جدول مورگان تعداد 

نفر برای هر تیم  18نفر )تعداد کل جامعه با احتساب 
 نفر بوده است( انتخاب شدند. 288

                                                 
 

 

 ها اطالعاتداده یآورابزار جمع
 نامه اطالعات جمعیت شناختیپرسش

 شده که مشتمل برشناسی تدویننامه جمعیتپرسش
سن، وضعیت تأهل، سابقه ورزشی، سابقه شرکت در 

سنی، سطح تحصیالت، تعداد  ۀمسابقات قهرمانی، رد
 جلسات تمرین در هفته و مدت تمرین در هر جلسه بود.

 3امسَت های ذهنینامه سنجش مهارتپرسش 
(OMSAT-3) 

( سنجش 2001) سالسالمال و همکاران در 
را که نسخه  (OMSAT-3) 3امست های ذهنیمهارت

است،  1های ذهنی اوتاواسوم ابزار سنجش مهارت
مهارت  12ی سئوال 48نامه طراحی کردند. این پرسش

های روانی پایه ذهنی یا روانی را که در سه گروه مهارت
های گزینی و تعهد(، مهارتنفس، هدف)اعتمادبه

 تنی )واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی یاروان

های شناختی )تمرکز، سازی و نیروبخشی( و مهارتآرام
بازیابی تمرکز، تصویرسازی، تمرین و طرح مسابقه( 

 صورتبه نامهپرسش اینسنجد. می جای دارند،
 جمله هر مقابل در .است سطحی 7 لیکرت مقیاس
 مخالف، حدی مخالف تا مخالف، کامالً هایگزینه
 موافق، حدی موافق، نیستم تا مخالف/نیستم موافق
 7 تا 1 امتیازات به ترتیب که دارد قرار موافق کامالً
صورت ها در این پژوهش بهتفسیر نمره .گیردمی تعلق

-پرسشگذاری گیری از شیوه نمرهقراردادی و با بهره

به این شکل  (2015 و دیوسارناز،)برزگر های مشابهنامه
آیتم داشت  7که هر خرده مقیاس با توجه به این که بود

 28شده برای یک آیتم نهایت نمره کسب رو از این
-34/9پایین،  33/9-1نمره  رو از اینتواند باشد. می
باال در نظر گرفته شدند.  28 -67/18متوسط و  66/18

متوسط  224-113پایین،  112-1میانگین نمرات کل 
ها باال را برای یک بازیکن در کل مقیاس 336-225و 

که سه آیتم  ای  پایهبرای مهارت  .در نظر گرفتیم

1. Otava 
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 هر ،در بر میگیرد را گزینینفس، تعهد و هدفاعتمادبه
را به خود  نامهپرسشکل  سئوال 48از  سئوال 3 کدام

پایین،  28-1نمرات  رو از این .است اختصاص داده
تنی که چهار باال، برای روان 84-57متوسط و  29-56

سازی و نیرو آیتم واکنش به استرس، کنترل ترس، آرام
را به  سئوال 48از  سئوال 4بخشی را دارد که هرکدام 

پایین،  38-1رو نمرات  این از .خود اختصاص داده است
ند و باال در نظر گرفته شد 112-75متوسط و  38-74
نهایت برای مهارت شناختی که پنج آیتم تمرکز،  در

بازیابی تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح 
را به خود  سئوال 48از  سئوال 4هرکدام  ،مسابقه را دارد

-48پایین،  47-1نمرات رو این از .اختصاص داده است
 شدند )باال در نظر گرفته  140 – 95و  متوسط 94

 پرسش این مجدد (. اعتبار یابی2014واعظ موسوی

 .شد ارزیابی 2009 سال در منفرد صنعتی توسط نامه
 تمرکز. بود متغیر درصد 96 تا 80 همبستگی مقدار
 کلی ۀنمر و نفساعتمادبه و کمترین درصد 80

Omsat3  همبستگی درصد بیشترین 86 با همبستگی 
 (2009 ،همکاران و یاحیرداد ) نشان را

 (ACSI-28)ای های مقابلهنامه مهارتپرسش 
توسط  1995ای در سال های مقابلهمهارت ةنامپرسش
و همکاران در کشور مجارستان طراحی و  1اسمیت

های روانی کنار نامه مهارتساخته شد. این پرسش
نفس ها، مربی پذیری، تمرکز، اعتمادبهآمدن با سختی

گزینی و آمادگی ذهنی، باال بازی هدفو انگیزش، 
گیری فشار، رهایی از نگرانی را اندازهکردن تحت

ای هر های مقابلهنهایت میزان مهارت کند و درمی
دهد. هر خرده صورت میانگین نشان میورزشکار را به

نامه است که در این پرسش سئوال 4مقیاس شامل 
نامه با پرسششده است. نوع پاسخ به عبارات  گنجانده

 4شود. این مقیاس شامل مقیاس لیکرت مشخص می
وقت متغیر گزینه است که از تقریباً همیشه تا تقریباً هیچ

                                                 
 

 

است. میزان نمره هر گزینه بدین شرح است: )تقریبًا 
(, )تقریبًا 1(, )گاهی اوقات=2(, )اغلب=3همیشه=

 4-1)12تا  0تواند از (. هر خرده مقیاس می0هرگز=
باال( نمره کسب نماید.  12-9متوسط و  8-5 پایین،

امتیاز متغیر باشد که  84تا  0تواند از نمره نهایی نیز می
، 28شود: پایین: از صفرتا صورت ذیل ارزیابی میبه

 .84تا  57، باال: از 56تا  29متوسط: از 
 (2015برزگر )در ایران توسط  acsi-28پرسشنامه  

ها برابر با بار یابی شد. همسانی درونی کلی مقیاساعت
در  آنهااست اما همسانی درونی هرکدام از  86/0

می  قرار دارد. این نسخه نشان  78/0تا  62/0محدوده 
قبول برای مقیاس که ضرایب آلفای کرونباخ قابلدهد 

باال بازی کردن ، 61/0ها برابر با کنار آمدن با سختی
گزینی و آمادگی ذهنی هدف، 84/0برابر با فشار تحت

رهایی از نگرانی ، 64/0تمرکز برابر با ، 67/0برابر با 
و  59/0نفس و انگیزش برابر با اعتمادبه، 72/0برابر با 

 . /69مربی پذیری برابر با

 هاداده یروش گردآور
هدف آن با هماهنگی مسئوالن  این پژوهش متناسب با

و مرکز پزشکی و بازتوانی  مرکز ملی فوتبال ایران
که بر فوتبال فیفا )ایفمارک( انجام شد. با توجه به این

های فدراسیون فوتبال باید بازیکنان اساس سیاست
های پزشکی را در این مرکز ساله تست لیگ برتر هر

انجام بدهند ما با مسئولین این مرکز هماهنگ شدیم تا 
اهداف پژوهش خود را پیش ببریم. الزم به ذکر است 
که شرکت در این پژوهش برای کل بازیکنان آزاد بود 

کردند. قبل از پر صورت داوطلبانه شرکت به آنهاو 
ها آزمودنی نامه اهداف پژوهش برایکردن پرسش

شده را همه نامه کتبی از قبل تعیینتشریح شد و رضایت
ها را در نامهها پرسشامضا کردند. سپس آزمودنی آنها

1. Eshmit 
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دوراز استرس پر کردند و در اختیار  یک محیط آرام و به
 آزمونگر قرار گرفت.

 هاهای پردازش دادهروش

های آماری ها از روشوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه
فراوانی، درصد، میانگین،  ةوصیفی مانند محاسبت

 انحراف معیار همچنین جداول و نمودارها استفاده شد.

 هایافته
ها آمده است در جدول یک اطالعات توصیفی آزمودنی

 .دهدها را نشان میکه قد وزن و سن آزمودنی
 آنهاطور که مشخص است میانگین سنی همان

 .است( 45/11)30/25

 

 هاتوصیفی آزمودنی اطالعات -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین ویژگی
 12/9 26/183 قد

 124/10 36/74 وزن
 45/11 30/25 سن

 
های روانی بازیکنان فوتبال بدانیم ویژگیکه اینبرای 

امست،  پرسشنامه ،در لیگ برتر ایران چگونه است
کدام  توسط بازیکنان لیگ برتر تکمیل شد. نمرات هر

تک بازیکنان وارد اکسل ها برای تکاز خرده مقیاس
افزار میانگین، انحراف معیار شد و با استفاده از این نرم

های خرده مقیاس، برای گروهو نمرات کل برای هر 
ها به دست آمد. در مهارت روانی و برای کل مقیاس

-1نمره برای هر خرده مقیاس  این بخش میانگین
باال  28 -67/18متوسط و  66/18-34/9پایین،  33/9

پایین،  112-1میانگین نمرات کل در نظر گرفته شدند. 

باال را برای یک  336-225متوسط و  113-224
برای  ها در نظر گرفته شد،در کل مقیاسبازیکن 

-57متوسط و  56-29پایین،  28-1مهارت پایه نمرات 
 74-38پایین،  38-1تنی نمرات باال، برای روان 84

نهایت  در .باال در نظر گرفته شدند 112-75متوسط و 
 94-48پایین،  47-1نمرات برای مهارت شناختی 

اطالعات  دند.باال در نظر گرفته ش 140 – 95و  متوسط
در  آنهاهای توصیفی مربوط به هر خرده مقیاس و گروه

 جدول دو آورده شده است.

 
 های روانیاطالعات توصیفی مهارت -2جدول 

 نمره کل انحراف استاندارد میانگین نام متغیر
61/26 نفساعتمادبه  66/1 4391 

 4326 006/2 21/26 گزینیهدف
 4304 48/2 08/26 تعهد

 3332 44/4 19/20 واکنش به استرس
 4071 36/4 67/24 کنترل ترس

 3617 07/5 92/21 سازیآرام
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 های روانیاطالعات توصیفی مهارت -2جدول ادامة 

 نمره کل انحراف استاندارد میانگین نام متغیر

 3976 43/4 09/24 نیروبخشی
 3685 86/4 33/22 تمرکز

 3261 62/5 76/19 بازیابی تمرکز
 3841 43/4 27/23 تصویرسازی
 3842 90/3 28/23 تمرین ذهنی
 3802 79/4 04/23 طرح تمرین

 13021 60/3 91/78 پایه گروه مهارت روانی
 14996 74/9 88/90 تنیروان گروه مهارت روانی

 18431 17/9 70/111 شناختی گروه مهارت روانی

 46448 83/14 50/281 کل

 
ویژگی روانی  ،شودطور که در جدول دو دیده میهمان

ها باال بازیکنان لیگ برتر در همه خرده مقیاس
شده است؛ این در حالی است که مقیاس توصیف
ترین نفس باالترین نمره و بازیابی تمرکز پاییناعتمادبه

های عالوه بر این هر یک از گروه نمره را داشته است.
ویژگی روانی نیز در جدول دو آورده شده است که نشان 

، گروه 91/71گروه پایه با میانگین نمره  دهدمی
و گروه شناختی با میانگین نمره  88/90تنی با روان
های ویژگی روانی نمره باال در توصیف گروه 70/111

است که در  50/281داشتند. میانگین نمره کل نیز 
 گیرد.بندی نمرات باال قرار میطبقه

بازیکنان ای در های مقابلهکه بدانیم مهارتبرای این
نامه پرسش ،فوتبال لیگ برتر ایران چگونه است

توسط بازیکنان  ،(ACSI-28)ای های مقابلهمهارت
نامه میانگین لیگ برتر تکمیل شد. در این پرسش

 4-1نمرات برای هر خرده مقیاس به این شرح بود: 
صفرتا و نمرات کل  باال 12-9متوسط و  8-5پایین، 

در  84تا  57، باال: از 56تا  29، متوسط: از پایین 28
نظر گرفته شدند. اطالعات توصیفی مربوط به هر خرده 

 مقیاس در جدول سه آورده شده است.

 

 ای بازیکنان فوتبالمقابله اطالعات -3جدول 

 مجموع انحراف استاندار میانگین نام متغیر
 1175 68/2 72/7 کنار آمدن با سختی

 1152 54/2 67/7 مربی پذیری
 1170 72/2 86/7 نفس و انگیزشاعتمادبه

 1280 14/7 39/8 گزینیهدف
 1249 14/7 29/8 فشارباال بازی کردن تحت
 1101 64/2 3/7 رهایی از نگرانی

 1170 6/2 8/7 تمرکز

 8297 47/15 96/54 کل
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بازیکنان طور که در جدول سه مشخص است همان
 طور ای بههای مقابلهلیگ برتر فوتبال ایران در ویژگی

این موضوع برای  .اندمتوسط بوده 96/54کلی با نمره 
ها نیز آورده شده است که در هر یک از خرده مقیاس

ها نمره متوسط آن بازیکنان در همه خرده مقیاس
ترین و پایین 3/7رهایی از نگرانی با نمره  .داشتند
 بیشترین نمره را داشته است. 39/7زینی با نمره گهدف

 

 گیریبحث و نتیجه
 مرخین فیو توص میهدف ترس پژوهش با نیا

 گیل کنانیدر باز یاهای مقابلهو مهارت یشناختروان
پژوهش از  نیا کهنیانجام شد. با توجه به ا رانیبرتر ا
 آنهاکدام از  هر جینتا ،برخوردار بود یکل سئوالدو 
 .شودیصورت جداگانه بحث مبه

برتر  گیل کنانیباز یروان یهایژگیو اول سئوالدر 
 یهایژگیبحث مربوط به و دربررسی شد.  رانیفوتبال ا

برتر  گیل کنانینشان داد باز پژوهش نیا جینتا یروان
که شامل:  یروان مرخین یهااسیدر تمام خرده مق رانیا

تعهد، واکنش به استرس،  ،ینیگزنفس، هدفاعتمادبه
تمرکز،  ،یروبخشین ،یسازآرام ای یدگیکنترل ترس، آرم

و طرح مسابقه  نیتمر ،یرسازیتمرکز، تصو یابیباز
 یدهنده نمره باالموضوع نشان نیا .است باال هستند

است.  یو شناخت یتنروان ه،یهای پادر مهارت کنانیباز
 یشناختروان مرخین فیتوص نهیزم پژوهش در نیا جینتا

 یموسو واعظ پژوهش جیورزشکاران ماهر با نتا
 یپژوهش که بر رو نیدر ا .است سهیمقاقابل (2014)

 هیهای پاشده بود مهارتانجام نخبهورزشکاران 
 جیبا نتا رو از این .شده استورزشکاران باال گزارش
 هیهای پامهارت زمینه پژوهش حاضر در

و تعهد( ورزشکاران نخبه  ینیگزنفس، هدف)اعتمادبه
 یموسو واعظ راستا است، اما در پژوهشفوتبال هم

در ورزشکاران  یو شناخت یتنهای روانمهارت( 2014)
پژوهش حاضر  جیشده بود که با نتانخبه متوسط گزارش

)واکنش به  یتنهای رواناز باال بودن مهارت یکه ناش
و  یسازآرام ای یدگیاسترس، کنترل ترس، آرم

تمرکز،  یابی)تمرکز، باز ی( و شناختیروبخشین
فوتبال  کنانیو طرح مسابقه( در باز نیتمر ،یرسازیتصو

توان را می جیدر نتا ختالفا نیا لیدل .است ریاست مغا
نشان  هاپژوهشکه در  به نوع ورزش نسبت داد چرا
مختلف در  یهاپست یداده است که نوع ورزش و حت

 گذاردیم یبر عوامل روان یمتفاوت ریورزش تأث کی
در پژوهش  کهنیا لیبه دل. (2011الیاسی و صالحیان، )

واعظ  در پژوهش  یول بودحاضر ورزش فوتبال مدنظر 
در  یهای مختلفورزشکاران از ورزش (2014) یموسو

 نیتواند از امی جیپژوهش شرکت داشتند اختالف در نتا
پژوهش حاضر با  جینتا سهیباشد. در مقا یعامل ناش

پژوهش  از ریغ به کهنیبا توجه به ا پژوهش نهیشیپ
نشده بود انجام نهیزم نیدر ا یپژوهش چیشده ه مطرح
 جیبا نتا هااسیخرده مق جینتا سهیادامه به مقا رما د

 در زمینهپژوهش  نیا جی. نتامیپردازیم یها قبلپژوهش
 نفس ورزشکاران با پژوهشباال بودن اعتمادبه

 (،2005)نژاد رمضانی ، (1999ی )دیشه ی واصالنخان
ن یراستا است. عالوه بر ا( هم2009و همکاران ) زیه

 (2005)نژاد رمضانی با پژوهش  ینیگزهدف اسیدر مق
با  یرسازیتمرکز و تصو یابیتمرکز، باز اسیو در مق
راستا است. هم (1999ی )دیشه ی واصالنخانپژوهش 

 یشناختروان یهایژگیو یو بررس یدر جنبه کل
(، سونسون 2001) نیراگل هاورزشکاران با پژوهش

و  نوالیو پدر (2017گیل و همکاران ) (،2017)
موضوع  نیا نییتب در ( موافق است.2018همکاران )

 ینیواسطه برنامه تمرتوان گفت افراد ورزشکار بهمی
 هیخود را تخل یو انرژ جاناتیکه دارند ه یمنظم

آرامش  آنهاتا  شودیموضوع باعث م نیو ا کنندیم
؛ 2017و همکاران  لیداشته باشند )گ یباالتر یروان

عالوه بر  ی(. آرامش روان1999 ی و شهیدیاصالنخان
حساس و  طیفرد در شرا شودیم باعثبهبود تمرکز 

است تمرکز خود را از عوامل مخل رها  ازیکه ن یزمان
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 .خود تمرکز کند یهدف ورزش یکند و مجدداً بر رو
که  یناسالم مثالً زمان یجو طیموضوع در شرا نیا

به  میت یرا برا یجو وحشتناک فیحر میتماشاگران ت
نخبه نسبت به  کنیتا باز شودیباعث م آورندیوجود م

را کنترل  طیبدهد و ترس از مح یآن واکنش مناسب
کند تا آرامش کمک می کنیعمل به باز نیا .کند

و هدف  میخودش را حفظ کند و متناسب باهدف ت
اخاللگر عمل کند  طیخودش بدون توجه به شرا یورزش

 .(2018و همکاران  والیپدرن ؛2005 ،نژاد ی)رمضان
 کی یبرا یورزش طیدر مح رفتنقرار گ نیعالوه بر ا

گوناگون و  طیو شرا طیکند تا محورزشکار کمک می
از  یطرح کل کیکند و  یرسازیمسابقه را تصو طیشرا
نسبت  یبدن نیکه امکان تمر ییهارا در زمان نیتمر

واعظ ؛ 1999 ی و شهیدیداشته باشد )اصالنخان
 (.2014یموسو
نفس به اعتمادبه یبدن نیعوامل در کنار تمر نیا همه

 یکه فرد با ورزش احساس قو چرا ؛کندفرد کمک می
که  یریادگیمتناسب با  گریکند و از طرف دبودن می

نفس اعتمادبه افتدیدر فرد اتفاق م ادیز نیتمر جهینت در
 یعاد یزندگ یدر ورزش و حت تیموفق یفرد برا

نفس (. اعتمادبه2009 ،انمکارو ه زی)ه ابدییم شیافزا
باال مسلماً به ورزشکار کمک خواهد کرد تا اهداف 

خود داشته باشد و متناسب با اهداف  یبرا یمشخص
جامعه و  م،ینسبت به خود، هدف خود، ت شدهیزیرطرح

 (2014 ی،موسوواعظ  )خانواده خود تعهد داشته باشد 
حاصل از  جینتا نییپژوهش و تب نیا جیبا نتا متناسب
و  زیه ؛2017و همکاران  لیها گذشته مثل )گپژوهش

باال بودن  لیکه دل میکنی( ما فکر م2009 ،همکاران
منظم ورزشکاران فوتبال  تیبه فعال یروان یهایژگیو

منظم جسم فرد را سالم و  تیکه فعال چرا ؛گرددیبرم
کند. می مادهآی مهم زندگ یدادهایرو یذهن او را برا

                                                 
1. Freitas, Nakamura, Miloski, Samulski 

& Bara-Filho 

بخش  نیا جیخود را از نتا ریتفس میاگر بخواه تینها در
 یروان یهایژگیها گذشته که وبه پژوهش میکن تریقو

 ایکردند  سهیورزشکاران مقا ریرا در ورزشکاران و غ
کردند  یبررس یورزش را بر عوامل روان ریتأث کهنیا

فریتاس، ناکامورا، میلوسکی و بارا  : میکنیاشاره م
 یرهایرا متغ یتیو شخص یعوامل روان (2014، )18فیلهو
را بهبود  آنها والیبال کرد که شرکت در ورزش یمعرف

را عامل  ورزش (2013) 19ساین تینها داده است و در
 ؛کرد یفمعر یشناختروان یهایژگیدر بهبود و یمؤثر
ورزشکاران  ریبا غ سهیکه ورزشکاران در مقا چرا

 داشتند. یباالتر یشناختروان یهایژگیو
برتر  گیل کنانیباز یاهای مقابلهمهارت دوم سئوالدر 

پژوهش حاضر در پاسخ  جینتابررسی شد.  رانیفوتبال ا
در تمام  یاهای مقابلهنشان داد مهارت سئوال نیبه ا

 ،یریپذ یمرب ها،ی)کنار آمدن با سخت هااسیخرده مق
 یو آمادگ ینیگزهدف زش،ینفس و انگتمرکز، اعتمادبه

( یاز نگران ییفشار و رهاکردن تحت یباال باز ،یذهن
 جینتا نی. ااستبرتر فوتبال متوسط  گیدر ورزشکاران ل

را در  یامهارت مقابله ای یکه سرسخت (2018ی )با پرز
. با توجه به است ریورزشکاران باال گزارش کردند مغا

وجود ندارد  نهیزم نیدر ا یامطالعه شدهیبررس نهیشیپ
را در ورزشکاران متوسط  یاهای مقابلهکه مهارت

پژوهش  نیا جینتا نییدر تب وجود نیا گزارش کند. با
 یاهای مقابلهتوان عنوان کرد که مهارتمی

-که هدف یو شناخت یرفتار یهااز پاسخ یامجموعه
زا و استرس تیعموق یفشارها اندنشان به حداقل رس

)الزارس و فولکمن،  شودیم فیاست، تعر یسخت
 طیدر ورزش مشخصاً به شرا ی. سخت(2004

اشاره  شودیکه ورزشکار با آن مواجه م یارمنتظرهیغ
سخت در ورزش فقط به  طیشرا نیدارد. عالوه بر ا

 طیبلکه شرا گرددیورزشکار برنم یورزش یزندگ

2. Singh  
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 طیشرا یو یبرا زیو جامعه ن یادگخانو ،یاقتصاد
سخت را به همراه دارد و ورزشکار متناسب با 

پاسخ دهد.  طیشرا نیتواند به امی یاهای مقابلهمهارت
و  یفرد در مقابله با سخت ییهر چه قدر توانا رو از این
خواهد بود  شتریاو ب تیباشد موفق شتریب ینگران

توان گفت راستا می نی(. در ا2004)الزارس و فولکمن،
وجود  یو مشکالت طیورزشکار شرا کی یکه در زندگ

بتوانند  دیبا کنانیمقابله کند. مثالً باز آنهابا  دیدارد که با
 یاقتصاد طیشرا ،یمجاز یفضا یهادر مقابله با هجمه
با آن مواجه هستند و  رانیا یهاکه اکثر باشگاه

 ریهر کس تأث یندگتواند بر زمشکالت خانواده که می
خودشان  یبگذارد، مقاومت کنند و بر اهداف ورزش

 یموارد مشکالت متنوع نیا حال نیا متمرکز شوند. با
 نیکند که اگر نتوانند با امی جادیورزشکار ا یبرا

 تیآن را کنترل کنند موفق ای دیایکنار ب مشکالت
عوامل باعث  نیچون ا .ندیبیلطمه م آنها یورزش

سخت مقابله کند و در  طینتواند با شرا دفر شودیم
 نیدهد، همچن ییرها یفشار خودش را از نگران طیشرا

و  یتوجه به مهارت ورزش یتمرکز او را برا
 نیا آورد،یم نییحساس پا طیدر شرا یریگمیتصم

داشته  ینیینفس پافرد اعتمادبه شودیعوامل باعث م
 ار یخود اهداف روش ورزش یباشد و نتواند برا

 نی(. بر ا2019کند )اسزابو و همکاران،  یزیربرنامه
از  یکیبتوان  دیپژوهش شا نیا جیاساس متناسب با نتا

در  رانیورزشکاران فوتبال ا فیعملکرد ضع لیدال
 آنها یاهای مقابلهرا باال نبودن مهارت یعرصه جهان

در  یشناختهای روانکه مهارت دانست. چرا
قهرمان است  میت کنندهنییتع یجهان یهاتورنمنت

 (.2004)الزارس و فولکمن،
است که  یااز مهارت مقابله یگریعامل د یریپذ یمرب
کرد.  نییپژوهش را با آن تب نیحاصل از ا جیتوان نتامی
به تفکر، سواد  ،یاعتماد کامل به مرب یعنی یریپذ یمرب

که  یکنانیباز ؛یمرب دمانیاو از چ نانیو اطم یورزش
متوسط  یادر سطح حرفه ای نییپا یامهارت مقابله

مثالً موقع  یادر هر جنبه یبه نظر مرب آنهادارند واکنش 
، یموسوواعظ ) دهد رییرا تغ میت جهیتواند نتمی ضیتعو

 نیا جیمتناسب با نتا رانیبرتر ا گیل کنانی(. باز2014
 یمرب در زمینه یمتوسط یاهای مقابلهپژوهش مهارت

درآمد  یو حت تیشهرت، محبوب دیشا نیدارند و ا یریپذ
در برخورد با  یمرب ییبه توانا نکهیا ایو  کنانیباز یمال
 یقدرت کاف یمرب یبدون شک وقت .برگردد کنیباز

رفتار قاطع داشته باشد  یخاط کنینداشته باشد که با باز
 ینییپا ایمتوسط  یریپذ یمهارت مرب زین گرید کنانیباز

نبود قدرت  لیبه دل میکنیما فکر م .خواهند داشت
و ...(  یمال و)از جنبه محبوب  انیاکثر مرب یکاف
رهبر مطمئن نگاه  کیعنوان  به یبه مرب کنانیباز
بعد  یهاکرات در مصاحبهموضوع را به نیا .کنندینم
موضوع بر  نیو ا مینیبیم کنانیاز جانب باز یباز

)واعظ  گذاردیم یمنف ریتأث میت تیموفق
 .(2011ی،موسو

فوتبال  کنانیمتوسط باز زشیانگ نییدر تب نیهمچن 
 نیدر ا .سود برد زشیانگ یهاهیتوان از نظرمی
 زانندهیاز عوامل انگ یفرد را ناش تیموفق هاهینظر

(. بدون 2014 ی،موسوواعظ ) دانندیم یرونیو ب یدرون

فرسا را سخت و طاقت نیها تمرکه سال یشک کس
کند از برتر تحمل می گیبه سطح ل دنیرس یبرا
 یرونیب زهیاما انگ ؛برخوردار است یکاف یدرون زشیانگ

 جیتوان از عوامل مؤثر در نتارا می یمال تیمانند وضع
کرات که ما به چرا .دانست نهیزم نیپژوهش در ا نیا

به  یبرتر گیل یهامیت کنانیکه باز میکنیمشاهده م
مطالبات خود از  افتیو عدم در یاقتصاد طیشرا لیدل

 .کنندیم یخوددار نیادامه تمر
های مهارت گریورزشکاران از د یذهن یآمادگ تینها در

فوتبال در  کنانیپژوهش در باز نیبود که در ا یامقابله
 ییتوانا یعنی یذهن یسطح متوسط گزارش شد. آمادگ

 طیمسابقه، شرا طیشرا ن،یتمر طیمقابله با شرا یفرد برا
 یآمادگ کهنیبا توجه به ا .بعد از مسابقه یو حت نیح

 ،ابدییبهبود م یجسمان طیمتناسب با شرا رددر ف یذهن
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 طیآماده خواهند بود که شرای نظر ذهن از یورزشکاران
را داشته  یدیمتنوع و مف یورزش یباال، اردوها ینیتمر
د تا به سطح نکن شرفتیپ یو فن ینظر جسم د تا ازنباش

در جامعه  کهنیاما با توجه بها ند.برس یذهن یباال آمادگ
 یبرا طیشرا نیامکان فراهم نمودن ا رانیا یفوتبال

 یآمادگ رو از اینوجود دارد  هامیاز ت یتعداد محدود
 نییمطالعه پا جامعه مورد یپژوهش برا نیدر ا یذهن

 گزارش شد.
 زانیتوان به مپژوهش می نیتوجه ا جالب جینتا از

در دو مهارت  ینیگزنفس، تمرکز و هدفاعتمادبه
اشاره کرد. با توجه  یاهای مقابلهو مهارت یشناختروان
 کنانیباز یهای رواندر مهارت رهایمتغ نیا کهنیبه ا

بر بودند،   نییپا یاهای مقابلهباالبودند؛ اما در مهارت
 نیبه کاربرد شده در ا یهانامهسشپر یاعتبار باال

خاص دهنده سنجش که نشان شودیم دیپژوهش تأک
 نیا گریها دمثل همه پژوهش .است یروان های مهارت

 از  .داشته است ییهاو نقص تیمحدود زیپژوهش ن
 

 منابع

 یاسهیمقا یهاتوان به فقدان گروهمی آنها نیترمهم
و ورزشکاران  یافراد عاد ،یمانند ورزشکاران مبتد

این پژوهش  رو از این اشاره کرد. یهای همگانورزش
محققین را به تکرار چنین پژوهشی بر روی زنان 

نهایت  ورزشکار، مقایسه آن با غیر ورزشکاران و در
 دهد.صورت کیفی سوق می تکرار این پژوهش به

توان گفت که یگیری کلی معنوان یک نتیجه به
های روانی باالیی ورزشکاران فوتبال در ایران از مهارت
تواند برای موفقیت برخوردارند که یک جنبه مثبت می

که این عامل  چرا ؛حساب بیایدورزش فوتبال ایران به
نقش مهمی در موفقیت ورزشی مخصوصاً در 

ورزشکاران  حال این .کندهای تیمی بازی میورزش
ای متوسطی برخوردار یران از مهارت مقابلهفوتبال در ا

المللی باید های بینهستند که برای موفقیت در عرصه
  در راستای بهبود این عامل تالش کرد.

 

1. Aslankhani, M.A., Shahidi. SH(1999). 

a study and comparision of 

characteristics of male and female 

students of athletes and non-athletes in 

universities under the auspices of the 

Ministry of Culture and Higher 

Education based in Tehran. Harakat, 3, 

57- 78. in Persian.  

2. Barzegar, R. D., Divsarnaz, B (2015). 

Validation of the ACSI 28-Coping 

Skills Questionnaire among Elite 

Baseball Players of Iran. First National 

Conference on New Achievements in 

Physical Education and Sport, 

Chabahar, Chabahar International 

University. Inpersian. 

3. Freitas, V. H., Nakamura, F. Y., 

Miloski, B., Samulski, D., & Bara-

Filho, M. G. (2014). Sensitivity of 

physiological and psychological 

markers to training load intensification 

in volleyball players. Journal of Sports 

Science & Medicine, 13(3), 571. 

4. Gill, D. L., Williams, L., & Reifsteck, 

E. J. (2017). Psychological dynamics of 

sport and exercise. Fourth edition. 

Illinois. Human Kinetics. 

5. Giulianotti, R. (2012). Football. T.. He 

Wiley‐Blackwell Encyclopedia of 

Globalization.first published.Wiley .  

6. Hays, K., Thomas, O., Maynard, I., & 

Bawden, M. (2009). The role of 

confidence in world-class sport 

performance. Journal of sports 

sciences, 27(11), 1185-1199. 

7. Ilyasi, G., & Salehian, M. H. (2011). 

Comparison of personality traits 

between individual and team athletes. 

Middle-East Journal of Scientific 

Research, 9(4), 527–530. 

 

 

http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120325203538-1126-20.pdf
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/article/20535431-81212/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-ACSI-28-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/25177184/Sensitivity_of_physiological_and_psychological_markers_to_training_load_intensification_in_volleyball_players_
https://www.amazon.com/Psychological-Dynamics-Sport-Exercise-Diane/dp/1450484662
https://www.amazon.com/Psychological-Dynamics-Sport-Exercise-Diane/dp/1450484662
https://www.amazon.com/Psychological-Dynamics-Sport-Exercise-Diane/dp/1450484662
https://www.amazon.com/Psychological-Dynamics-Sport-Exercise-Diane/dp/1450484662
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9780470670590.wbeog213
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9780470670590.wbeog213
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9780470670590.wbeog213
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.researchgate.net/publication/260434196_Hays_K_ThomasO_Maynard_I_Bawden_M_2009_The_role_of_confidence_in_World_Class_sport_performance_Journal_of_Sport_Science_Vol_27_11_1185-1199
https://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(4)11/17.pdf
https://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(4)11/17.pdf
https://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(4)11/17.pdf
https://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(4)11/17.pdf
https://www.idosi.org/mejsr/mejsr9(4)11/17.pdf


 1400، بهار 35، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                        114

8. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). 

Stress, appraisal, and coping. Newyork.  

Springer publishing company. 

9. Morgan, P. J. (1980). The Trait 

Psychology Controversy. Psychology 

of Sport, 51(1), 50–76. 

10. Morgan, W. P., & Pollock, M. L. 

(1977). Psychologic characterization of 

the elite distance runner. Annals of the 

New York Academy of Sciences, 301(1), 

382-403. 

11. Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. 

R., & Backhouse, S. H. (2008). Mental 

toughness, optimism, pessimism, and 

coping among athletes. Personality and 

individual differences, 44(5), 1182-

1192. 

12.  Orlick T, Partington J. (1988). Mental 

links to excellence. The sport 

psychologist. 2(2),105-30. 

13. Pedrinolla, A., Li, G. V., Galvano, F., 

Schena, F., Perciavalle, V., & DI, D. C. 

(2018). Bioenergetics and 

psychological profile of an ultra-

endurance walker. The Journal of 

sports medicine and physical fitness, 

58(4), 549-554. 

14. Perez, R. (2018). Relationship Between 

Coaches’ Expectancies of Athletes’ 

Abilities and Athletes’ Mental 

Toughness in a High School Sport 

Setting. Document Preview, 1, 

10812093. 

15. Rahmati, M. Nazem, F. Rahmati, M. 

Shaban, K. (2008). Personality 

characteristics of athletes in individual 

sporting events. Journal of Applied 

Exercise Physiology,13(6), 120-131. In 

Persian. 

16.  Raglin, J. S. (2001). Psychological 

factors in sport performance. Sports 

Medicine, 31(12), 875-890. 

17. Ramezani nejad, R. Sadeghi, A. 

Ofoghi, N. Khaleghi Arani, H. (2005). 

Comparison of athletic orientation of 

athletic students of Guilan 

University.Motor Behavior, 7(24), 17-

16. In Persian 

18. Riahi Farsani, L., Farrokhi, A.,  

Farahani, A., Shamsipour, P. (2013). 

The Effect of Emotional Intelligence 

Training on Mental Skills of Athlete 

Teenagers. Journal of Motor Learning 

and Movement, 5(4), 25-40.In Persian. 

19. Szabo, A., Griffiths, M. D., & 

Demetrovics, Z. (2019). Psychology 

and exercise. In Nutrition and 

enhanced sports performance . 

Academic Press. 

20. Sonesson, S., Kvist, J., Ardern, C., 

Österberg, A., & Silbernagel, K. G. 

(2017). Psychological factors are 

important to return to pre-injury sport 

activity after anterior cruciate ligament 

reconstruction: expect and motivate to 

satisfy. Knee surgery, sports 

traumatology, arthroscopy, 25(5), 

1375-1384. 

21.  Spaaij, R., De Waele, J. M., Gibril, S., 

& Gloriozova, E. (2018). Football and 

politics: Between the local and the 

global. In The Palgrave International 

Handbook of Football and Politics. 

Palgrave Macmillan, Cham.  

22. Stamm, J. M., Bourlas, A. P., Baugh, C. 

M., Fritts, N. G., Daneshvar, D. H., 

Martin, B. M., ... & Stern, R. A. (2015). 

Age of first exposure to football and 

later-life cognitive impairment in 

former NFL 

players. Neurology, 84(11), 1114-

1120. 

23. Tohidi,Z. (2015). Describe the 

personality,motivational and emotional 

characteristics of the players in the 

various positions of the national 

volleyball team. M.Sc. of Kharazmi 

University, Tehran. In Persian. 

24. VaezMousavi, M., Shams, A. Bahrami, 

A.R., Farsi, A.R. (2015). Abdoli, B. 

Mental Preparation of Iranian Elite 

Athletes. Sport Psychology Studies, 

4(13): 1-22. In Persian. 

25. Vaez Mousavi, M. Mosayyebi, F. 

(2011). Exercise Psychology. First 

published. Samt publisher. Tehran. In 

Persian. 

 

 
 

https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=i-ySQQuUpr8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1980.10609275
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1980.10609275
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.1980.10609275
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://www.researchgate.net/publication/228036580_Psychologic_characterization_of_the_elite_distance_runner
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/20144868/Nicholls_et_al_(2008).pdf
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/2/2/article-p105.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/2/2/article-p105.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/2/2/article-p105.xml
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
https://www.researchgate.net/publication/313969474_Bioenergetics_and_psychological_profile_of_an_ultra_endurance_walker
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://repository.library.fresnostate.edu/bitstream/handle/10211.3/203035/Perez_csu_6050N_10540.pdf?sequence=1
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/190174/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.researchgate.net/profile/John-Raglin/publication/276984481_Psychological_Factors_in_Sport_Performance/links/5b2019640f7e9b0e373ee5c4/Psychological-Factors-in-Sport-Performance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/John-Raglin/publication/276984481_Psychological_Factors_in_Sport_Performance/links/5b2019640f7e9b0e373ee5c4/Psychological-Factors-in-Sport-Performance.pdf
https://www.researchgate.net/profile/John-Raglin/publication/276984481_Psychological_Factors_in_Sport_Performance/links/5b2019640f7e9b0e373ee5c4/Psychological-Factors-in-Sport-Performance.pdf
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/186420/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/327291/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
file:///C:/Users/Dr/Desktop/Szabo,%20A.,%20Griffiths,%20M.%20D.,%20&%20Demetrovics,%20Z.%20(2019).%20Psychology%20and%20exercise.%20In%20Nutrition%20and%20enhanced%20sports%20performance%20(pp.%2063-72).%20Academic%20Press
file:///C:/Users/Dr/Desktop/Szabo,%20A.,%20Griffiths,%20M.%20D.,%20&%20Demetrovics,%20Z.%20(2019).%20Psychology%20and%20exercise.%20In%20Nutrition%20and%20enhanced%20sports%20performance%20(pp.%2063-72).%20Academic%20Press
file:///C:/Users/Dr/Desktop/Szabo,%20A.,%20Griffiths,%20M.%20D.,%20&%20Demetrovics,%20Z.%20(2019).%20Psychology%20and%20exercise.%20In%20Nutrition%20and%20enhanced%20sports%20performance%20(pp.%2063-72).%20Academic%20Press
file:///C:/Users/Dr/Desktop/Szabo,%20A.,%20Griffiths,%20M.%20D.,%20&%20Demetrovics,%20Z.%20(2019).%20Psychology%20and%20exercise.%20In%20Nutrition%20and%20enhanced%20sports%20performance%20(pp.%2063-72).%20Academic%20Press
file:///C:/Users/Dr/Desktop/Szabo,%20A.,%20Griffiths,%20M.%20D.,%20&%20Demetrovics,%20Z.%20(2019).%20Psychology%20and%20exercise.%20In%20Nutrition%20and%20enhanced%20sports%20performance%20(pp.%2063-72).%20Academic%20Press
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
https://www.researchgate.net/publication/306919769_Psychological_factors_are_important_to_return_to_pre-injury_sport_activity_after_anterior_cruciate_ligament_reconstruction_expect_and_motivate_to_satisfy
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/62138/1/352.pdf.pdf#page=16
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://n.neurology.org/content/84/11/1114.short
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://elmnet.ir/article/10997074-96332/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_549_b579adeff7eec4c289b28102163fd847.pdf?lang=en
https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_549_b579adeff7eec4c289b28102163fd847.pdf?lang=en
https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_549_b579adeff7eec4c289b28102163fd847.pdf?lang=en
https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_549_b579adeff7eec4c289b28102163fd847.pdf?lang=en
https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_549_b579adeff7eec4c289b28102163fd847.pdf?lang=en
https://samta.samt.ac.ir/content/11398/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://samta.samt.ac.ir/content/11398/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://samta.samt.ac.ir/content/11398/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://samta.samt.ac.ir/content/11398/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C


  115                                                       1400، بهار 35، شماره 10شناسی ورزشی، دوره شهرزاد: مطالعات روان

26. Weinberg, R., & Gould, D. (2003). 

Foundations of sport and exercise 

psychology: Human 

Kinetics. Champaign, IL.

 

  دهیارجاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shahrzad, M; Pooraghaei Ardakani, Z; & Sobhi Ghara Maleki, N. (2021). 

Psychological Profile of Players of Iranian Premier League in 

Psychological and Coping Skills. Sport Psychology Studies, 10(35),  

99-116. In Persian. DOI: 10.22089/spsyj.2020.8204.1894 

 رُخیمن(. 1400) ی، ناصر.قراملک یصبحو  ؛ی، زهرااردکان ییپور اقا ؛شهرزاد، مهدی

 یهاو مهارت یروان یهادر مهارت یرانبرتر فوتبال ا یگل یکنانباز یشناختروان

 .116-99(، 35)10، ورزشی شناسیروان مطالعاتی. امقابله

 spsyj.2020.8204.1894/10.22089شناسۀ دیجیتال: 

https://www.amazon.com/Foundations-Exercise-Psychology-Robert-Weinberg/dp/B007PMA9MA
https://www.amazon.com/Foundations-Exercise-Psychology-Robert-Weinberg/dp/B007PMA9MA
https://www.amazon.com/Foundations-Exercise-Psychology-Robert-Weinberg/dp/B007PMA9MA
https://www.amazon.com/Foundations-Exercise-Psychology-Robert-Weinberg/dp/B007PMA9MA

