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نويسان آينده دوران حاضر را عصري معرفي خواهنـد كـرد كـه در آن     احتماالً تاريخ
ترين مسائل اين علم  يكي از اساسي. شناسي شكل گرفته است موضوعات اصلي روان
شناسـي علمـي مسـتقل     اين رابطـه تقـابلي از زمـاني كـه روان    . رابطه ذهن و بدن است

فيزيولوژي هـم كـه والـدين    و درواقع، فلسفه . استشناخته شد، در كانون توجه بوده 
تقابل ذهـن   .آيند، نمايانگر دو قطب متضاد اين تقابل بودند شناسي به حساب مي روان

شـود كـه    گويند، هنگامي به مشكل تبديل مـي  مي» دواليسم«و بدن، كه معموالً به آن 
ذهـن  : دهـيم ح هاي غيـر مـادي انسـان را توضـي     بخواهيم كنش متقابل بين بدن و جنبه

ا تجربه بدن مادي چگونـه راهـش را   يگذارد؟  مادي چگونه بر جسم مادي اثر ميغير
 ؛كند؟ پاسخهاي متفاوتي به اين سؤال داده شده اسـت  به حيطه ذهن غير مادي باز مي

 ،)ايدئاليستها(، بدن مادي وجود ندارد )گرايان مادي(از جمله اينكه ذهن وجود ندارد 
، ذهـن و بـدن   )گرايـان  تعامـل (كننـد   مي دانيم تعامل ي كه ما نميا ذهن و بدن به گونه

انـد   كننـد امـا مـوازي    و ذهـن و بـدن تعامـل نمـي     ،)مورديهـا (كننـد   گهگاه تعامل مـي 
شناسي نقشـي   هر يك از اين ديدگاهها در تاريخ روان). يهاي فيزيولوژي روانيرناقت(

  .ايفا كرده است
تحقيق نشان داده است كـه ذهـن و بـدن    ز صد سال تجربه و احال، بيش  با اين

كننـد كـه    اي عمل مي هاي جداگانه نيستند؛ آنها به شيوه يكپارچه و درهم تنيده مقوله
رسد كه انسان موظـف اسـت در كـاربرد     بنابراين، به نظر مي. توصيف آن ساده نيست

داشـته  توانايي اشاره به رابطه پيچيده ذهن و بدن را  كهها طوري تجديد نظر كند  واژه
كـه يـك قـرن     ،دواليسـم هم اكنون نخستين گامهـا بـراي آزاد شـدن از زنجيـر     . باشد
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 البته راه. شناسي و دوهزار سال فلسفه را به بردگي گرفته بود، برداشته شده است روان
بيـنش   ااي است تا بـ  شناسي در آستانه ورود به دوران تازه روان .درازي در پيش است 

  .جديدي سيراب شود
در مراحل اوليه خدماتي هـم عرضـه   دواليسم بايد اعتراف كرد كه  ،ن همهبا اي

بـدن و  و يافته فعلـي، حاصـل تضـادهاي دواليسـتي دربـاره ذهـن        كرد؛ ديدگاه تكامل
هـاي   انـد كـه زمينـه    اكنون الگوهاي جديدي ايجاد شده. ستاين دو اارتباط احتمالي 

شناسي ورزش و تربيت بـدني   روان .كنند تحقيق و عمل ايجاد مي ،اي را در نظريه تازه
  .طور اختصاصي در آن هويداست هايي است كه اين يكپارچگي به يكي از حيطه

اگر وضع ورزش و تربيت بدني پنجاه سال پيش را بررسـي كنـيم، درخـواهيم    
يافت كه در آن دوران ورزش عمومي نبـود، باشـگاههاي محلـي معـدود، فرسـوده و      

همگي مذكر بودند، ابزار ورزشي و مسيرهاي دويدن  انخلوت بود و مشتريان اندكش
مملـو از كفشـهاي   مثـل حـاال   سواري كميـاب بـود و فروشـگاهها     عمومي و دوچرخه

ي ورزش ختشـنا  عد روانببه در آن زمان، . هاي ثابت نبود ورزشي، ترِدميل و دوچرخه
شناسـي ورزشـي وجـود     كـرده در روان  دادند و متخصص تحصـيل  نميچندان اهميت 

اي براي آموزش نبود، تحقيقات در اين زمينه نـاچيز بـود و    داشت؛ ديگر اينكه برنامهن
هرچنـد همـين تعـداد انـدك      ؛كردنـد انـدك بودنـد    كساني كه بر ورزش تأكيد مـي 

 ،ها اثر تماشاگر بر ورزشكار، اثر ورزش بر شخصيت بچه ،درباره اثر ورزش بر جامعه
  طبيعـي اسـت كـه   بنـابراين،   .شتن كردندمشاركت زنان در ورزش و غيره شروع به نو

ا يـ ربيان ـچه مطالعـه مـوردي ـ كـه مـ      ،ه تجربيــ چ يـه، مكتوبات علمـن عرصـدر اي
از آن اكنون مدت زيـادي  . مندان بتوانند از آن استفاده كنند نيز ناچيز بوده باشد عالقه

گذشــته، درســهاي زيــادي آموختــه شــده و خوشــبختانه نتيجــه آن درســها بــه  زمــان 
هـاي   با ايـن حـال، هنـوز هـم برنامـه     . مندان است صورتهاي گوناگون در اختيار عالقه

هــايي كــه بــه  شناســي ورزشــي كــم و برنامــه آموزشــي بــراي تربيــت متخصــص روان
شناسان كمك كند تا تخصص خود را در حيطه تربيت بدني و ورزش گسترش  روان

تواننـد بـراي    ي نيز هنوز نميشناسي ورزش حرفه روانبه مندان  عالقه. دهند ناچيز است
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بـراي رفـع   . آينده شـغلي خـود تجربـه كـافي بيندوزنـد     مربوط به مواجهه با مشكالت 
شناس ورزشي در دوره تحصيالت تكميلـي   ربيت روانبرنامه ت بخشي از اين كاستيها،

  .كتابي كه پيش رو داريد نيز بر اساس همين برنامه تأليف شده است .تنظيم شد
برخي از همكاران دانشور ما به دليل قلّت تحقيقات متقن علمي به زبان فارسي 

انـد، امـا    در رشته ورزش و تربيت بدني، با تأليف كتاب درسي در اين رشـته مخـالف  
واقعيت اين است كه نگارش در اين زمينه، حتي اگر از حيث اتكا بـر منـابع خـارجي    

يدبخش و مؤثر است، مشروط بـه آنكـه   تأليف به حساب آيد، گامي ام ـ ترجمه ينوع
اسـاس   كتاب نظم مشخصي داشته باشد و انتخاب مطالب براي ترجمـه آگاهانـه و بـر   

  .طرحي باشد كه مؤلف در نظر دارد
شناسي ورزشي و سـطح فعلـي علـم در     ما در اين كتاب، بر اساس شرايط روان

ــ    ك ــوب و سرفصــلهاي مكت ــته، حجــم مطل ــن رش ــاز دانشــجويان اي ــورمان، ني  ،وبش
ايـن كتـاب، بـا    . چهارچوبي مشخص كرديم و به تأليف در آن چهارچوب پـرداختيم 

وجــود حجــم نــه چنــدان زيــادش، دامنــه وســيعي از موضــوعات، از زيربنــاي نظــري  
  : شناسي ورزشي گرفته تا كاربردهاي آن را به اين شرح در بر گرفته است روان

شناســي و  ا روانطــوركلي بــ اي اســت كــه دانشــجويان را بــه فصــل اول مقدمــه
. كنـد  شناسي ورزشـي را روشـن مـي    هاي تكامل روان گيريهاي آن آشنا و زمينه جهت

زيربنـاي روانـي    ،اسـت يافتـه  فصل دوم، كه به سالمت روانـي و ورزشـي اختصـاص    
بيني است، تأكيد اين فصل عمدتاً  گونه كه قابل پيش همان. كند سالمت را بررسي مي

اي بـه نـام پايبنـدي بـه      فصل سوم بـه پديـده  . نه ورزشبر فعاليت بدني و تمرين است 
با توجه به اينكه تمام سودمنديهاي ورزش و فعاليت بدني فقـط در  . پردازد ورزش مي

فصـل  . اي دارد شود كه دوام داشته باشد، اين فصـل اهميـت ويـژه    صورتي حاصل مي
، ورزشـي  چهارم توضيحي است كلي درباره مهارتهاي رواني مؤثر در بهبود عملكرد

فصـل پـنجم موضـوع    . شـود  فصلهاي بعدي بـا جزئيـات بيشـتر شـرح داده مـي     در كه 
اي عملكـرد ورزشـي   قـ تـرين عوامـل در ارت   گزيني را به منزلـه يكـي از اساسـي    هدف

در . پـردازد  كند و فصل ششم به موضوع پراهميت انگيزش در ورزش مـي  بررسي مي
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ــا اهميــت   ،تمفــفصــل ه ــراي آشــنايي ب ــي،  تنظــيم انگيختگــيب و كنتــرل فشــار روان
ي مانند استرس، اضطراب و انگيختگي مطـرح و پژوهشـهاي مـرتبط مـرور     تموضوعا

فصل هشتم يكي ديگر از عوامل مهم رواني مرتبط بـا عملكـرد عـالي يعنـي     . شود مي
در فصل نهم، اعتماد به نفس عمـومي و ورزشـي و   . كند توجه و تمركز را بررسي مي

در فصـل دهـم، دربـاره تصويرسـازي و      .شـود  ته ميموضوعات مرتبط به بحث گذاش
هاي مربـوط   تأثير آن در ارتقاي عملكرد ورزشي، راههاي تقويت اين قابليت و نظريه

شـرح ارتبـاط و روشـهاي    با عنـوان مهارتهـاي تعـاملي،     ،فصل يازدهم .كنيم بحث مي
ين فصـل،  در ا. بهبود آن، به منزله مهارتي اساسي براي مربيان و معلمان ورزش، است

ــي را   ــتگي گروه ــري و همبس ــين موضــوع رهب ــه از مباحــث روان  ،همچن شناســي  ك
فصل دوازدهم بحثي است درباره كشف و رشد استعدادهاي . كاويم اند، مي اجتماعي
اين فصل براي مربيان و معلمان، كه بايد ديدگاه پرورشي عميقـي بـه مقولـه    . ورزشي

شناسي اجتمـاعي ورزش   ديدگاه روان فصل سيزدهم. استعداد داشته باشند، مهم است
دار تماشـاگران در   اصول تأثير چندجانبه و معنـي . كند ميروشن تماشاچيان  بارهرا در

فصـل چهـاردهم بـه پديـده     . شـود  زندگي اجتماعي امروز در اين فصـل بررسـي مـي   
پرخاشــگري، چــه در ســطح اوليــه ورزش يعنــي . پــردازد پرخاشــگري در ورزش مــي

اي، در اين فصل به طور  در سطح نهايي آن يعني ورزش حرفهورزش كودكان و چه 
  .علمي تحليل شده است

فصــلهاي اول، دوم، ســوم، دوازدهــم، ســيزدهم و چهــاردهم را محمــد كــاظم 
  .اند ليف كردهأاهللا مسيبي ت واعظ موسوي و فصول چهارم تا دوازدهم را فتح

ــه      ــاالً ب ــاب احتم ــن كت ــدريس اي ــام ت ــا هنگ ــمند م ــاران انديش ــوارديهمك   م
 اب در چاپهاي بعدي مـؤثر خواهـد بـود؛   خورد كه تذكر آنها در تكامل كت برخواهند

  .يقين داريم كه از اين نكات محروم نخواهيم ماند
  گارتو خشنود باشي و ما رستـ           خدايا چنان كن سرانجام كار

  
 محمد كاظم واعظ موسوي

  اهللا مسيبي فتح


