
 چگونه می توانیم به روانشناس ورزشی تبدیل شویم ؟

 مقدمه 

اغلب در  یحال، مسائل شخص نیورزشکاران در همه سطوح است. با ا یبرا یعنصر اصل کیدانند غلظت  یهمه م

 یروانپزشک ورزش کیبگذارد.  ریورزشکار تاث کیبر عملکرد  میتواند به طور مستق یاست، که م ستادهیراه تمرکز ا

 دایو پ یمقابله با استرس رقابت حرفه ا ،یصمسائل شخ تیریمد یبرا کنیکند تا به هر باز یبا ورزشکاران کار م

اوقات روانشناسان  ی)گاه یو عملکرد ورزشکار کمک کند. روانشناسان ورزش دگاهید نیبهبود ا یبرا ییکردن راه ها

 یرهبران شرکت ها / کسب و کار، هنرمندان و حت ،یپرسنل نظام ژهیورزشکاران، به و ریبا غ زیعملکرد( ن

 کنند.  یکار م استمدارانیس

 گام اول 

 گرفتن تحصیالت 

 یفکر م یورزش یدر روانشناس یحرفه ا یریگیاگر شما در مورد پ : مربوطه رستانیدب یبه کالس ها ینگاه - 1

 دیتوان یم نهیزم نیمربوط به ا یکارها. با توجه به دیمربوطه شروع کن یاز کالس ها دیممکن است بخواه د،یکن

 نهیبه کار خود در زم دیتوان یو م دیکن یفگذرد را به شما معر یبهتر از آنچه که در حرفه شما م دهیا کیبه شما 

 .دیکمک کن لیکالج و فارغ التحص التیتحص

 دیریدهد، در نظر بگ یرا که مدرسه شما را ارائه م یهر مدرسه روانشناس 

 مدرسه  ایموارد در کالج و /  نیا رایز د،یممکن است از گرفتن طبقات آمار بهره مند شو نیشما همچن

و  قیکار تحق کی یکمک خواهد کرد که شما را برا نیاست. آمار همچن ازیمورد ن یلیفارغ التحص

 داده ها کمک کند.  لیو تحل هیتجز

 نهیدر هر زم یحرفه ا یریگیپ یبرا شرفتهیبه درجه پ ازیشما ن :  برنامه دانشگاه معتبر کیدرخواست  - 2

است که مدارس را که در سطح  نیکار ا نی. بهترسانسیبه کسب مدرک ل ازیبار شما ن نیاول یاما برا ،یروانشناس

استاندارد  تیفیشما با ک التیتحص هحاصل شود ک نانیتا اطم دیثبت نام کرده اند، اعمال کن یمنطقها ای یدولت

 ه است. شناخته شد تیبه رسم

 یاز آنها نم یاریهستند، اما بس یورزش یدر رشته روانشناس سانسیمدرک ل یاز کالج ها دارا یبرخ 

 کنند. 

 تخصص  یورزش یروانشناس نهیهستند و در زم یدر رشته روانشناس یاز روانشناسان روانشناس یاریبس

 دارند.  یخاص



 با استفاده از  ای نترنتیرا با جستجو در ا یورزش یو روانشناس یروانشناس یبرنامه ها دیتوان یشما م

 . دیکن دایپ یروانشناس یمثل مرکز حرفه ا یتخصص یموتور جستجو کی

 ای یروانشناس سانسیپس از چهار سال کار سخت، شما با مدرک ل :  سانسیبا مدرک ل لیفارغ التحص - 3

 التیکارها را در تحص نیو سخت تر دیانجام ده یشد. مهم است که به خوب دیروبرو خواه یورزش یروانشناس

داشت. اگر  دیخواه ازین لیدر مدرسه فارغ التحص لیتحص یبه نمرات خوب برا رایز د،یخود انجام ده یکارشناس

خود  التیو اتکا به تحص سیبه تدر د،یهست یجد یاز روانشناس یدر هر رشته ا یحرفه ا یریگیدر مورد پ یجد

 شود. یخود شروع م یکه از برنامه کارشناس د،یدار ازین

 یاضاف یشدن در گروه ها ریدرگ د،یخود هست یکه در حال کار به سمت مدرک کارشناس یدر حال 

 یخود کمک کند، مهارت ها سیبرنامه مدرسه تدر تیتواند به تقو یم نی. ادیمشغول به کار باش

 را بسازد. یفه ااز ارتباطات حر یرا به شما آموزش دهد و شبکه ا یدیجد

 پس از گذراندن دیمربوطه را انجام ده یهرگونه کارآموز دیتوان یم د،یکه در مدرسه هست یدر حال .

 بود. دیخواه یتجربه طوالن کیبه دنبال  ل،یدوره تحص

ارشد  یمدرک کارشناس کیبه حداقل  ازین یاز روانشناس یهر رشته ا :  دیبرو لیبرنامه فارغ التحص کیبه  - 4

مهم  گریبار د کی د،یکن یخود را جستجو م یبرنامه ها Grad یبرنامه ها و برنامه ها یدارد. همانطور که شما برا

 نیتضم یآموزش تیفیاز ک یباالتر اندارداست کیتا  دیمعتبر محدود کن یخود را به برنامه ها یاست که جستجو

 شود.

 برنامه  نیچن دیتوانیتخصص دارند. اگر نم یورزش یدر روانشناس لیفارغ التحص یاز برنامه ها یبرخ

 یمربوط به روانشناس یو کارها دیرا انتخاب کن یدر روانشناس Gradبرنامه  کی دیبا د،یکن دایرا پ یا

 . دیرا انجام ده ی/ ورزش ینیبال

 با استفاده  ایدر منطقه خود  شرفتهیمدارس پ یبرا نترنتیبرنامه ها را با جستجو در ا دیتوان یشما م

 .دیکن دایدهد، پ یرا نشان م یروانشناس یبرنامه ها یکه شاخص ها یداده تخصص گاهیپا کیاز 

 

 یارشد خود را در رشته روانشناس یکه مدرک کارشناس یهنگام :  دیارشد خود را کسب کن یمدرک کارشناس - 5

کار با  یرویکه به ن دیکن یسع دیتوان ی. شما مدیریبگ میتصم دیبا د،ی( به دست آورده ایورزش یروانشناس ای)

 .دیبه مدرک دکترا برو ایو  دیوارد شو د،یکه کسب کرده ا یدرجه ا

 



 حال،  نی. با ادیکن دایکار مربوطه را پ دیممکن است بتوان د،یارشد هست یمدرک کارشناس یاگر دارا

 افتیکنند، مستلزم در یکار م قیتحق ایمشاوره  ،ینیروانشناس بال کیکه به عنوان  ییها تیاکثر موقع

 باشند.  یم یمدرک دکتر

 یروانشناس ورزش کیبه عنوان  ینی. اگر شما عالقه مند به انجام کار بالدیریخود را در نظر بگ یمدرک دکترا - 6

را با مدرک  یتیموقع دیداشت )هرچند شما ممکن است بتوان دیخواه ازیمدرک دکترا ن کیاحتماال به  د،یهست

از برنامه  یفهرست یرا برا (APA) ییکایآمر یروانشناس تیوب سا کی دیتوان ی(. شما مدیریارشد بگ یکارشناس

 . دیجستجو کن APAمعتبر  یدکتر یها

 یدکترا در روانشناس یاز برنامه ها یدو نوع اصل ( وجود دارد: دکترا فلسفهPhD) یو دکتر روانشناس 

Psy.D. .درجه) 

 است. دیمف یدرجه دکترا به طور کل د،یدنبال کن یدانشگاه ای قاتیرا در تحق یحرفه ا دیخواهیاگر م 

 Psy.D.  پزشک  کیرا به عنوان  مارانیدهد که ب یاست که به شما اجازه م ینیدرجه بال کیدرجه

 . دیمجاز درمان کن

 یدر رشته روانشناس یآزمون حرفه ا یبرا طیبه منظور واجد شرا:  .دیتجربه پس از دکترا را بدست آور - 7

(EPPP) کی. دیریبگ زهیروانشناس جا کیدو سال تجربه تحت نظارت را به عنوان  دیشما با نامه،یو کسب گواه 

 نکهیو سال دوم بعد از ا شود ی( کسب میکارآموز قیخود )معموال از طر یسال است که در طول برنامه دکترا

 .دیشده ا لیخود فارغ التحص یشما از برنامه دکترا

 یبرا یممکن است الزامات اضاف د،یکن یم یکه در آن زندگ ی/ استان / قلمرو یالتیبسته به نوع ا 

 یامتحان فقه کیممکن است شامل  نیوجود داشته باشد. ا EPPP یبودن برا طیواجد شرا یشما برا

 .یشفاه نهیمعا ایکند و  یرا کنترل م یباشد که عمل روانشناخت یدر قواعد

 یروانشناس یاستان و شوراها یکشور / استان / قلمرو شما در انجمن روانشناس ازیکه مورد ن دینیبب 

(ASPPB) متحده و کانادا است. االتیروانشناسان در ا یبرا نامهیمجوز و صدور گواه ازیکتابچه مورد ن 

 گام دوم 

 گذراندن امتحانات هیئت مدیره

 یشود. کجا و چه زمان یاداره م ASPPBتوسط  یدر روانشناس یحرفه ا یآزمون برا :  EPPP یثبت نام برا - 1

هر زمان که از دوشنبه تا  دیتوان یمتفاوت است. شما م دیکن یم یکه شما زندگ ییبسته به جا دیکن یم نهیمعا



ثبت نام  6910-513-800-1است، با شماره تلفن  ESTبعد از ظهر  8:00صبح تا  8:00ساعت  نیجمعه ب

 .دیکن

 کار شما را  طیو شرا ازیمورد ن طیکند که شرا یم دییصدور مجوز شما تا رهیمد ئتیکه ه یهنگام

 کنند. یم یریبارگ ASPPBاطالعات خود را به  د،یکن یبرآورده م

  خودکار از  لیمیا کیشماeppp@asppb.org دیتوان یکه شما م یکرد وقت دیخواه افتیدر 

 .دیثبت نام کن ASPPB تیوب سا قیرا از طر نیآنال

 ی. امتحان برادیمطالعه کن EPPPشما در  یمهم است که شما از مواد مورد بررس :  امتحان یمطالعه برا - 2

 شده است. یدانش طراح یها نهیو زم نیتمر یروانشناس تیتست دانش خود را از مسئول

 

 که شما  یهنگامASPPB انجام  نیرا آنال نیامتحان تمر دیتوان یم د،یامتحان مجاز کرده ا یرا برا

 .دیده

 به حساب  دیبا ن،یانجام امتحان تمر یبراASPPB در  ایبار،  نیتوان چند یرا م نی. ادیخود وارد شو

 گرفته شده است. شیمرکز آزما کیدر  ای( و نیخانه )آنال

 رسونیپ یمرکز حرفه ا کیگرفتن  یدالر برا 155 ای نیدالر به صورت آنال 55 نهیهز نیامتحان تمر 

 کند. یم نهیهز

 ASPPB و چند  دیریگ یکه شما آن را م ییاست که بدون توجه به جا ینیآزمون تمر کی یفقط دارا

 ماند. یم یباق د،یده یبار آن را انجام م

 شیشده خود را در مرکز آزما یزیقبل از زمان امتحان برنامه ر قهیدق 30حداقل  دیشما با:   امتحان گرفتن - 3

که امتحان آن را  یکه دو فرم معتبر شناسه صادر شده توسط کشور دی. شما ملزم هستدیخود وارد کن یمحل

از کشور  ید، ممکن است گذرنامه اینداشته باش طیشناسه واجد شرا کی. اگر شما دیرا نشان ده دیکن یم افتیدر

 .دیشناسه نشان ده هیفرم ثانو کیمبدا و 

 

 در  سونیآموزش پر تیوب سا قیخود را با جستجو از طر یمحل شیمرکز آزما دیتوان یشما م

https://www9.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenter

Proximity/ASPPB/1253960 دیکن دایپ. 



 درخواست  نهیهزEPPP  دالر به سمت  87.50انتصاب  ۀنیدالر خواهد پرداخت و هز 600به شما

 شود. یپرداخت م رسونیپ

4 - EPPP بود.  دیخواه یآماده امتحان واقع د،یا رفتهیرا مطالعه و پذ نیامتحان تمر نکهیبعد از ا:  دیرا منتقل کن

EPPP  هر سوال ماندهیسوال باق 175نشده و  یطبقهبند یشآمدیسوال پ 50است:  یدیسوال کل 225شامل .

است، با  800تا  200 نیشما ب رهدرست باشد. نم یکیاست، با چهار پاسخ ممکن که  یا نهیگز در قالب چند

 ریموضوع ز یها نهیعمل تحت نظارت. تست زم یحداقل برا ازیامت 450عمل مستقل و  یحداقل برا ازیامت 500

 دهد: یرا پوشش م

 

 (٪12رفتار )ارزش  یکیولوژیاصول ب     

 (٪13رفتار )به ارزش  یعاطف-یشناخت یمبان     

 (٪12رفتار )ارزش  یو فرهنگ یاجتماع یمبان     

 (٪12رشد و توسعه طول عمر )به ارزش      

 (٪14)به ارزش  صیو تشخ یابیارز     

 (٪14و نظارت )ارزش  یریشگیدرمان، مداخله، پ     

 (٪8و آمار )به ارزش  قیتحق یروشها     

 (٪15)به ارزش  ی/ حرفه ا ی/ حقوق یمسائل اخالق     

کرد.  دیخواه افتیدر مرکز آزمون را در یرسم ری، نمره غEPPP لیپس از تکم :  دیکن افتیخود را در جینتا - 5

مانند تقلب مشکوک( در  یبه جز در موارد نادر ست،یمتفاوت ن یررسمیشما )که معموال از نمره غ ینمره واقع

خواهد  نییتع رهیمد ئتیشما گزارش خواهد شد و ه یصدور مجوز محل ئتیامتحان، به ه انیروز از پا 10عرض 

 شما. یمحل تیصالح یبرا ارینمره شما حداقل مع ایکرد که آ

 

 خواهد شد،  افتیروز چهارشنبه در کیشما در  یصدور مجوز قانون رهیمد ئتینمرات شما توسط ه

 باشد. یتا شنبه( م کشنبهیهفته قبل ) یکه شامل آزمون روزها


