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مطالعات روانشناسی ورزشی

توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و ارتباط آن با
مهارتهای روانی

1

مهرشاد تیزرو ،1و رخساره بادامی
تاریخ دریافت1395/08/14 :
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تاریخ پذیرش1395/12/22 :
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چكيده
هدف پژوهش حاضر توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست نخبه و بررسی ارتباط محیط
پرورش استعداد با مهارتهای روانی بود .تعداد  29نوجوان پسر دعوتشده به تیم ملی نوجوانان بهصورت
دردسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامة محیط پرورش استعداد مارتیندال و همکاران و
پرسشنامة مهارتهای روانی امست-سه جمعآوری شد و با استفاده از آزمونهای تی تکنمونه و
رگرسیون تحلیل شدند .میانگین محیط پرورش استعداد و مهارتهای روانی بیشتر از حد متوسط بهدست
آمد .عالوهبراین ،متغیر محیط پرورش استعداد درحد بسیار ضعیفی توان تبیین متغیر مهارتهای روانی را
داشت .ارتباط ضعیف محیط پرورش استعداد با مهارتهای روانی از جنبههای مختلف تبیین شدهاست.
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کلیدواژهها :مهارتهای روانی ،محیط پرورش استعداد ،بسکتبال
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 .1کارشناسیارشد روانشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان
 . 2دانشیار رفتار حرکتی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان
Email: Rokhsareh.badam@gmail.com
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مقدمه

آثار طولانیمدت استعداد در عملکرد ورزشی را خیلی
دشوار یا درواقع غیرممکن میکند .بهطورکلی ،از مرور
مدلهای کشف استعداد میتوان دریافت که فرایند
کشف استعداد براساس رویکرد علمی بسیار پرزحمت
است .اجرای این روند بسیار پیچیده است و درصورت
میسربودن آن ،هر روز سؤالهای تازهای مطرح
میشود (واعظ موسوی و مسیبی .)9119 ،مارتیندال1
و همکاران ( )9111مطرح کردند که تلاش برای
شناسایی استعدادهای خاص در ورزش مانند تلاش
برای پیداکردن یک سوزن در انبار کاه است .به عقیدة
آنها ،نمیتوانیم ساختار ژنتیکی را تغییر دهیم؛ اما
محیط قابلتغییر است و باید بر عامل محیط تأکید
بیشتری داشته باشیم .با همین دیدگاه ،در دهة 1211
میلادی پژوهشهای استعدادیابی تغییرات روش-
شناختی کردند .در این پژوهشها بهجای تمرکز بر
شیوههای استعدادیابی ،فرایند اکتساب خبرگی در
خبرگان ورزشی ازنظر میزان تمرین رشتة تخصصی
ورزشی ،میزان تمرین رشتههای ورزشی دیگر ،میزان
تمرین آمادگی جسمانی و روانی ،سن شروع ورزش و
منابع حمایتی بررسی شدند تا میزان و شیوة تمرین
بهینه برای دستیابی به خبرگی شناخته شود (کوته،2
 .)1222براساس این مطالعات ،سن شروع و میزان
تمرین ،مربی شایسته و منابع حمایتی از عوامل مهمی
هستند که در دستیابی به عملکرد عالی ورزشی نقش
ایفا میکنند (فراسرتوماس ،کوته و دیکین)9111 ،11؛
بنابراین ،باید نقش این عوامل در زندگی ورزشکارانی
که میخواهند استعدادشان را به بهترین وجه شکوفا
کنند ،بهحداکثر برسد (لی ،وانگ ،پیون و مارتیندال،11
)9111؛ برهمیناساس ،برنامههای پرورش استعداد –

در دهة  1291میلادی ،مطالعات زیادی درزمینة پدیدة
کشف استعداد در ورزش انجام شدهاند .در این دهه،
مربیان و دانشمندان علوم ورزشی در آلمان شرقی و
کشورهای وابسته به شوروی سابق ،مدارسی را برای
کودکانی که استعداد خود را آشکار کرده بودند ،افتتاح
کردند .فرض آنها این بود که کودکان توانایی
پیشرفت در ورزش دارند .پژوهشگران نیز تلاش کردند
با سنجش استعداد روانشناختی بهتنهایی یا همراه با
تواناییهای جسمی و تکنیکی ،به کشف استعدادهای
ورزشی بپردازند و عملکرد ورزشی ورزشکاران را در
دورههای مختلف زمانی پیشبینی کنند (واعظ
موسوی و مسیبی .)9119 ،درطول این سالها ،مدل-
های مختلف کشف استعداد ویژة حوزة ورزش
همچون باراور ،)1291( 1گیمبل ،)1291( 9جونز و
واتسون ،)1299( 3جرون ،)1291( 4هار )1219( 1و
هاولیک ،کمادل ،کماریک و سیمکوا )1219( 1ایجاد
شدند .این مدلها در زمان خود مناسب و جدید بودند؛
اما براساس دیدگاههای اخیر دانشمندان ،روایی و
سودمندی این مدلها محل تردید است .پژوهشگرانی
همچون بلوم و سوسنیاک )1211( 9بیان کردهاند که
استعداد چه ذاتی و چه اکتسابی ،برای پیشبینی سطح
اجرا در آینده قابلاستفاده نیست .البته منظور آنها
این نبود که استعداد ذاتی وجود ندارد یا در پیشرفت
اجرا بیتأثیر است؛ بلکه منظورشان این بود که تعامل
شاخصههای ژنتیک با عوامل متعدد محیطی ،تعیین
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8. Martindale
9. Côté
10. Thomas, Côté & Deakin
11. Li, Wang, Pyun & Martindale
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نه استعدادیابی -موردتوجه پژوهشگران و متخصصان
قرار گرفتند (مارتیندال و همکاران.)9111 ،
برنامة پرورش استعداد ،فراهمسازی مناسبترین
شرایط و محیط آموزشی با هدف شکوفاشدن
ظرفیتهای ورزشی ورزشکاران است (رایلی ،ویلیامز،
نویل و فرانکس .)9111 ،1در همین ارتباط ،لی ،وانگ
و پیون ( )9114با مرور پژوهشهای انجامشده
درزمینة محیط پرورش استعداد ،سه عامل درونفردی،
محیط اجتماعی و تجهیزات را در پرورش خبرگان
ورزشی مؤثر دانستند .وسترمارک )9111( 9فرهنگ
سازمانی یکپارچه و قوی بین باشگاه ،مدرسه و خانواده
را عامل موفقیت یکی از مراکز پرورش فوتبالیست-
های زن نخبه دانست .ایوارسون 3و همکاران ()9111
با مطالعه درزمینة محیط پرورش نوجوانان نخبة
فوتبال به این نتیجه رسیدند که زمانبندی آموزش
فوتبال ازنظر تکنیک ،تاکتیک و بازی ،به سن کودکان
بستگی دارد .مارتیندال و همکاران ( )9111هفت
عامل تمرکز بر رشد بلندمدت ،4آمادهسازی کیفی،1
ارتباطات ،1درک ورزشکار ،9شبکة حمایتی ،1محیط
چالشی حمایتگرایانه 2و اصول رشد طولانیمدت11را
در محیطهای موفق پرورش استعداد شناسایی کردند
و براساس آن ،پرسشنامة محیط پرورش استعداد  11را
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طراحی کردند .براساس مطالعات ذکرشده ،بهنظر
میرسد که پرورش استعداد فرایند پیچیدهای است که
توسط گروهی از متغیرهایمحیطی ،فیزیکی ،اجتماعی
و روانشناختی میانجیگری میشود (رایلی و
همکاران)9111 ،؛ اما مهم این است که ازبین
متغیرهای مختلف ،مهارتهای روانی پیشبینیکنندة
قهرمانی در المپیک بودهاند (اورلیک و پارتینگتون،19
.)1211
آموزش مهارتهای روانی اغلب در برنامههای مربوط
به آمادهسازی خبرگان برای رقابت گنجانده میشود؛
اما خیلی دیر به آموزش مهارتهای روانی پرداخته
میشود .بهنظر میرسد ،روش کارآمدتر این است که
ورزشکاران در محیط پرورش استعداد بهگونهای
پرورش یابند که مهارتهای روانیشان ارتقا یابد؛
برای مثال ،ورزشکار از همان ابتدا با استفاده از هدف
گزینی برای رسیدن به اهداف بالا ترغیب شود و مربی
بهگونهای بازخورد دهد و از ورزشکار حمایت کند که
اعتمادبهنفس ورزشکار افزایش یابد و تحمل بیشتری
برای رویارویی با شرایط استرسزا داشته باشد .به-
عبارتدیگر ،بهتر است شرایطی ایجاد شود که
فراگیران ازنظر روانی شرایط بهتری را تجربه کنند
(مکنامارا و کالینز.)9111 ،13
متأسفانه ،فرایندهای چندگانة گنجاندهشده در پرورش
استعداد اغلب توسط سیستمها و پروتکلهای
بهکاررفته در ورزش نادیده گرفته میشوند (مکنامارا
و کالینز .)9111 ،افزونبراین ،هر ساله پژوهشهای
زیادی مبنی بر شناسایی محیطهای موفق پرورش
استعداد و تعیین عوامل موفقیت آنها انجام میشوند
و برمبنای این پژوهشها ،انگیزهها و موانع موجود در
محیطهای پرورش استعداد شناسایی میشوند و
همچنین ،برای آنها راهکار ارائه میگردد؛ اما در
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ایران تلاشهای اندکی برای این موضوع شده است؛
بنابراین ،بهنظر میرسد که توصیف وضعیت موجود
محیط پرورش استعداد در ایران ،اولین گام در این
زمینه باشد تا بتوان براساس وضعیت موجود ،به ارائة
راهکار برای افزایش انگیزهها و کاهش موانع پرداخت؛
برایناساس ،یکی از اهداف پژوهش حاضر ،توصیف
محیط پرورش استعداد بسکتبالیستهای نخبه است.
انتخاب رشتة بسکتبال بدیندلیل بوده است که
پژوهشگر مطالعة حاضر ،تجربة بازی و مربیگری در
لیگ برتر بسکتبال را دارد و علاقة وافری به توصیف
محیط پرورش استعداد بسکتبالیستهای ایران دارد.
محیطی که فرد (خانواده و مدرسه) در آن تربیت
میشود ،با عزتنفس (یوسلیانی ،حبیبی و سلیمانی،
 ،)9119اضطراب و افسردگی (رحمانی و محب،
 ،)9111کنترل (یوسلیانی و همکاران )9119 ،و
انگیزش (پاور و ولگار )1224 ،1فرد ارتباط دارد.
بااینحال ،رابطة محیط پرورش ورزشکاران با
مهارتهای روانی ورزشکاران سنجیده نشده است؛
بنابراین ،هدف دیگر پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین
محیط پرورش استعداد با مهارتهای روانی
بسکتبالیستهای نخبه است .اجرای پژوهش حاضر
میتواند اطلاعات ارزندهای را درمورد محیط پرورش
استعداد بسکتبالیستهای نخبه و ارتباط آن با
مهارتهای روانی فراهم کند .این اطلاعات میتوانند
به مسئولان برای برنامهریزیهای آموزشی و به
والدین برای قرار دادن فرزندانشان در مسیر بهتر
ورزشی کمک کنند.

شرکتکنندگان
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جامعة آماری پژوهش حاضر برای اعتباریابی
پرسشنامة محیط رشد استعداد 314 ،ورزشکار زن و
مرد در سطوح رقابتی استانی و ملی در ردة سنی
نوجوانان و جوانان از  2رشتة ورزشی (شش رشتة
تیمی و سه رشتة انفرادی) والیبال ( 91دختر و 91
پسر) ،بسکتبال ( 91دختر و  91پسر) ،هندبال (91
دختر و  91پسر) ،فوتبال ( 91دختر و  91پسر) ،واترپلو
( 11دختر و  11پسر) ،فوتسال ( 11دختر و  11پسر)،
بدمینتون ( 19دختر و  19پسر) ،تکواندو ( 19دختر و
 19پسر) و کاراته ( 19دختر و  19پسر) بودند .با توجه
به اینکه نمونه موردنیاز در مطالعات تحلیل عاملی پنج
تا  11شرکتکننده بهازای هر گویة پرسشنامه است و
پرسشنامة محیط رشد استعداد  12گویه دارد،
درنتیجه بهازای هر گویه پنج شرکتکننده درنظر
گرفته شد و تعداد شرکتکنندگان برای اعتبارسنجی
پرسشنامه  921نفر برآورد شدند .این تعداد بهصورت
دردسترس از جامعههای هدف انتخاب شدند .تعداد
 92نفر از بسکتبالیستهای مرد ردة سنی نوجوانان که
به اردوی تیم ملی در سال  1321دعوت شده بودند،
جامعة آماری پژوهش حاضر را برای سنجش ارتباط
بین محیط رشد استعداد با مهارتهای روانی
بسکتبالیستهای مرد نخبه تشکیل دادند .بهدلیل
حجم کم جامعة آماری ،حجم نمونة آماری با حجم
جامعه برابر گرفته شد.
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روششناسي پژوهش
این پژوهش توصیفی و ازنووع همبسوتگی اسوت کوه
دادههای آن در بهار  1321جمعآوری شدند.

1. Power & Woolger
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ابزار و شیوه گردآوری دادهها

در این پوژوهش ،دو پرسوشناموه ابوزار انودازهگیوری
هستند که شامل پرسشنامة محیط پورورش اسوتعداد
مارتینووودال و همکووواران ( )9111و پرسوووشناموووة

توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست ...

مهارتهای روانی امست-سه (دوراند-بووش ،سوالملا،
گریندیمر )9111 ،1هستند.
پرسشنامة محیط رشد استعداد

مارتیندال و همکاران ( )9111پرسشنامة محیط رشد
استعداد را طراحی کردهاند .پرسوشناموه از  12گویوه
تشکیل شده است که هفت خردهمقیاس «تمرکوز بور
رشد بلندمدت»« ،9آمادهسازی کیفی»« ،3ارتباطات»،4
«درک ورزشووکار»« ،1شووبکة حمووایتی»« ،1محوویط
چالشی حمایتگرانه» 9و «اصول رشد طولانیمدت» 1را
در برمیگیرد .سؤالهای خردهمقیاس «تمرکز بر رشد
بلنودمودت» درموورد هودفگزینوی ،تمرینوات پایوه و
برنامووهریووزی بوورای پیشوورفت اسووت .خووردهمقیوواس
«آمادهسازی کیفی» درمورد کیفیت تمرین ،بازگشوت
به حالت اولیه و تجربة مسوابقه اسوت .خوردهمقیواس
«ارتباطووات» درمووورد ایجوواد رابطووة مووؤثر مربووی بووا
ورزشکار بورای افوزایش دانوش ورزشوکار ،شناسوایی
حریفان و محیط رقابت قبل از مسابقه اسوت .خورده-
مقیوواس «درک ورزشووکار» مربوووط بووه ادراک منفووی
ورزشکار از توجه مربی و مسئولان به زندگی بیرون از
تمرین و سلامت روان ورزشکاران است .خردهمقیواس
«شبکة حمایتی» درمورد حمایت پیوسته ،دردسترس و
همیشگی کادر مربیان (فنی ،بدنساز و روانشناس) و
متخصوووغ تغ یوووه و فیزیووووتراد اسوووت .خووورده-
مقیاس«محیط چالشی حمایوتگرانوه» ایون نکتوه را
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بررسی میکند که ورزشکاران بهطور مناسب بهچالش
کشیده شوند و درطول این چالشها حمایت مناسوبی
را دریافت کنند .خردهمقیاس «اصوول رشود طولوانی-
مدت» عوامل کلیودی را بورای توسوعة بیشوتر مثول
سهیمبودن ورزشوکار در تصومیمگیوریهوا ،پرهیوز از
تخصصیشدن زودهنگام و حمایت خانوادگی ،مطورح
کرده است.
شمارة سؤالهای مربوط به هر خردهمقیاس بوه شورح
زیر است:
خردهمقیاس اول :تمرکز بر رشد بلندمدت که شامل
 94گویه (،93 ،91 ،19 ،11 ،13 ،11 ،2 ،1 ،3 ،9 ،1
)12 ،14 ،13 ،11 ،11 ،42 ،41 ،49 ،41 ،43 ،31 ،33
است؛
خردهمقیاس دوم :آمادهسازی کیفی شامل پنج گویه
( )44 ،41 ،99 ،11 ،1است؛
خردهمقیاس سوم :ارتباطات که شامل هفت گویه
( )19 ،41 ،39 ،39 ،94 ،12 ،14است؛
خردهمقیاس چهارم :درک ورزشکار شامل چهار گویه
( )31 ،92 ،91 ،11است؛
خردهمقیاس پنجم :شبکة حمایتی شامل هشت گویه
( )11 ،49 ،34 ،91 ،91 ،99 ،9 ،1است؛
خردهمقیاس ششم :محیط حمایتگر و درعینحال
چالشی ،شامل چهار گویه ( )31 ،31 ،91 ،4است؛
خردهمقیاس هفتم :اصول پرورش طولانیمدت شامل
هفت گویه ( )11 ،19 ،11 ،41 ،32 ،31 ،19است.
گویههای ،91 ،99 ،91 ،91 ،93 ،91 ،11 ،11 ،1 ،4
 41 ،31 ،92و  44بهصورت معکوس نمرهگ اری
میشوند .پاسخها براساس لیکرت ششدرجهای مرتب
میشوند که نمرة یک ،کاملأ مخالفم تا نمرة شش،
کاملأ موافقم است.
مارتیندال و همکاران ( )9111با اجرای پرسشنامه
روی  121ورزشکار روایی سازة آن را تأیید کردند و
آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه  29درصد
گزارش کردند .برای اعتبارسنجی پرسشنامه در
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ایران ،این پرسشنامه توسط یک روانشناس ورزشی
به زبان فارسی ترجمه شد و توسط فرد دیگری که
مهارت خاصی در هر دو زبان فارسی و انگلیسی
داشت ،مجددأ به زبان انگلیسی بازترجمه شد .نسخة
اصلی با نسخة بازترجمهشده مقایسه شد و اصلاحات
کوچکی روی نسخة ترجمهشده انجام شد.
در پژوهش حاضر ،برای بررسی اعتبار عاملی متغیر
محیط رشد استعداد و خردهمقیاسهای آن ،از
تکنیکهای اعتبار همگرا (شاخغ متوسط واریانس
استخراجشده) 1و نیز اعتبار ممیز (معیار فورنل و
لارکر ،9بارهای عاملی متقاطع 3و شاخغ
اچ.تی.ام.تی )4.استفاده گردید .همچنین ،برای بررسی
پایایی محیط رشد استعداد و خردهمقیاسهای آن ،از
تکنیکهای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد

استخراجشده
واریانس
متوسط
.1
( :)AverageVariance Extractedمتوسط مربعات
بارهای بیرونی یک سازة انعکاسی بزرگتر از مقدار 1/11
است.
 :Cross Loading .9براساس این معیار انتظار میرود
که بار عاملی هر معرف روی عاملی که برای آن تعریف
شده است ،بزرگتر از بار عاملی همان معرف روی سایر
عاملهای موجود در مدل باشد.
 :Fornell and Larcker .3براساس این معیار انتظار
میرود که ریشة دوم متوسط واریانس استخراجشده

ترکیبی 1استفاده شد .برای محاسبة این شاخغها از
رویکرد مدلسازی معادلة ساختاری واریانسمحور
استفاده گردید .شاخغ واریانس استخراج شده برای
خردهمقیاسهای رشد بلندمدت ،کیفیت آمادهسازی،
ارتباطات ،درک ورزشکار ،شبکة حمایتی ،محیط
چالشی و رقابتی و اساس رشد بلندمدت به ترتیب
 ،1/11 ،1/14 ،1/11 ،1/14و  1/11به دست آمد و
معیار فورنل و لارکر ،بارهای عاملی متقاطع و
اچ.تی.ام.تی دلالت بر مطلوبیت اعتبار ممیز محیط
رشد استعداد در هر  9خردهمقیاس داشت .همینطور،
مقدار ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی
برای خردهمقیاس رشد بلندمدت  1/19و ،1/11
کیفیت آمادهسازی  1/91و  ،1/93ارتباطات  1/91و
 ،1/19درک ورزشکار  1/13و  ،1/91شبکة حمایتی
 1/91و  ،1/94محیط چالشی و رقابتی  1/12و 1/94
و نهایتاً اساس رشد بلند مدت  1/91و  1/91به دست
آمد که نشاندهندة پایا و قابل اعتمادبودن این
پرسشنامه بود.
پرسشنامة امست-سه
1
دوراند بوش ،سالملا و گرین دیمرز در سال ،9111
سنجش مهارتهای روانی امست-سه را که نسخة
سوم ابزار سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا است،
طراحی کردند .این پرسشنامة  41سؤالی  19مهارت
ذهنی یا روانی را که در سه گروه مهارتهای روانی
پایه (اعتمادبهنفس ،هدفگزینی و تعهد) ،مهارتهای
روانتنی (واکنش به استرس ،کنترل ترس ،آرمیدگی

(  ) AVEبرای هر سازه از همبستگی آن سازه با
سایر سازهها بیشتر باشد.
 :Hetero-Trait Mono-Trait Ratio .4براساس
این معیار انتظار میرود که متوسط هندسی ضرایب
همبستگی بین معرفهایی که مربوط به سازههای متفاوت
هستند ،از متوسط هندسی ضرایب همبستگی بین
معرفهایی که مربوط به سازة مشابهی هستند کمتر باشد و
بنابراین ،نسبت بین آنها (نسبت  ) HTMTاز مقدار یک
کوچکتر باشد.

 :Composite Reliability .1در ضریب قابلیت
اعتماد ترکیبی ،ترکیب معرفها برای ساخت متغیرهای
پنهان (عاملها) بهصورت وزنی انجام میشود؛ بهصورتیکه
معرفهای دارای همبستگی بالاتر با سایر معرفها ،وزن
بیشتری در بهدستآوردن نمرة عاملی برای هریک از
متغیرهای پنهان پیدا میکنند.
6. Durand-Bush, Salmela, & GreenDemers
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توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست ...

یا آرامسازی و نیروبخشی) و مهارتهای شناختی
(تمرکز ،بازیابی تمرکز ،تصویرسازی ذهنی ،تمرین
ذهنی و طرحریزی مسابقه) جای دارند ،میسنجد .این
پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس اصلی و 19
زیرمقیاس فرعی است .در این پرسشنامه ،بالاترین
نمرهای که فرد میتواند دریافت کند برابر با  331و
پایینترین نمره برابر با  41است .دریافت نمرة نزدیک
به  331نشاندهندة مهارتهای روانی بالا در یک
ورزشکار و دریافت نمرة نزدیک به  41نشاندهندة
مهارتهای روانی پایین در وی است .نمرة هریک از
خردهمقیاسها نیز با جمع امتیاز سؤالهای هریک از
خردهمقیاسها تعیین میشود .عبارات این پرسشنامه
روی یک مقیاس هفتدرجهای لیکرت نمرهگ اری
میشوند که از کاملأ مخالفم تا کاملأ موافقم است.
دوراند-بوش و همکاران ( )9111ویژگیهای
روانشناختی این پرسشنامه را بررسی کردند .آنها
برای محاسبة پایایی این پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ استفاده کردند که ضریب آلفای کرونباخ
خردهمقیاسها بین  1/11تا  1/11بود .همچنین در
پژوهش اوفنگر ،)9111( 1ضریب آلفای کرونباخ برای
بعد شناختی برابر با  ،1/11برای بعد روانتنی برابر با
 1/94و برای اعتمادبهنفس برابر با  1/11گزارش شد.
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در ایران ،این پرسشنامه در پژوهش زیدآیادی،
رضائی و متشرعی ( )9114بررسی شد .همسانی
درونی کل پرسشنامه برابر با  1/21بهدست آمد و
برای خردهمقیاسها نیز ضریب آلفای کرونباخ بین
 1/11تا  1/91گزارش شد .آنها ازطریق روایی سازه،
وجود سه بعد در این پرسشنامه را تأیید کردند.
روش جمعآوری اطلاعات شامل جمعآوری پاسخهای
ارائهشده به پرسشنامههای پژوهش است.
بدینصورتکه پژوهشگر شخصاً پرسشنامهها را
توزیع کرد و پس از توضیحات لازم درمورد ماهیت
پرسشنامه و محرمانهبودن نتایج ،از ورزشکاران
خواسته شد که پرسشنامهها را با دقت مطالعه کرده و
نظر خود را با علامتزدن یکی از گزینهها بیان کنند.
روش پردازش دادهها

برای تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی ،از
میانگین و انحراف استاندارد و ترسیم جداول و در
سطح آمار استنباطی ،از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد.
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یافتهها

در جداول دو تا شش ،یافتههای پژوهش خلاصه شده
است.
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جدول  .3شاخصهای توصیفی (گرایش مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع) متغیر محیط رشد استعداد
گرایش مرکزی
متغیر
محیط رشد استعداد
رشد بلندمدت
کیفیت آمادهسازی
ارتباطات
درک ورزشکار
شبکة حمایتی
محیط چالشی و رقابتی
اساس و بنیان رشد بلندمدت

میانگین

حداقل

919/93
191/11
19/41
34/11
13/11
31/13
11/11
33/41

992
29
2
91
1
99
11
91

1. Aufenanger
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شاخص پراکندگی
انحراف
حداکثر
استاندارد
93/99
399
11/94
139
4/11
99
4/11
49
4/19
91
1/34
43
3/11
99
4/99
49

شکل توزیع

A
کجی

1/91
-1/19
-1/91
1/34
1/94
1/19
-1/12
-1/11

کشیدگی
1/23
-1/11
-1/13
-1/92
-1/19
1/11
-1/11
1/13
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جدول  .2شاخصهای توصیفی (گرایش مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع) متغیر مهارتهای روانی
شاخص
گرایش مرکزی

متغیر

مهارتهای روانی
مهارتهای بنیادی
مهارتهای روانتنی
مهارتهای شناختی

D
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پراکندگی

میانگین

حداقل

حداکثر

913/11
29
11/23
11/11

114
19
19
11

311
111
23
111

شکل توزیع
انحراف
استاندارد
91/44
11/11
1/14
11/92

کجی

کشیدگی

-1/11
-1/9
-1/91
1/11

1/44
9/21
1/19
1/19

جدول  .1برآورد آزمون تی تکنمونهای جهت بررسی وضعیت محیط رشد استعداد و خردهمقیاسهای آن

S
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متغیر

محیط رشد استعداد
رشد بلندمدت
کیفیت آمادهسازی
ارتباطات
درک ورزشکار
شبکة حمایتی
محیط چالشی و رقابتی
اساس و بنیان رشدبلندمدت

برآورد توصیفی

میانگین
919/93
191/11
19/41
34/11
13/11
31/13
11/11
33/41

برآورد استنباطی

انحراف
استاندارد
93/99
11/94
4/11
4/11
4/11
1/34
3/11
4/99

o
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براساس دادههای جدول چهار ،میانگین چهار
خردهمقیاس محیط رشد استعداد ،بالاتر از حد

آماره تی

سطح

2/22
19/24
-1/11
9/12
1/13
1/13
3/19
1/19
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معناداری
1/111
1/111
1/291
1/111
1/211
1/111
1/112
1/111

وضعیت
بالاتر از متوسط
بالاتر از متوسط
در حد متوسط
بالاتر از متوسط
در حد متوسط
در حد متوسط
بالاتر از متوسط
بالاتر از متوسط

متوسط و میانگین سه خردهمقیاس درحد متوسط
ارزیابی شده است.
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جدول  .1برآورد آزمون تی تکنمونهای جهت بررسی وضعیت مهارتهای روانی و خردهمقیاسهای آن
برآورد توصیفی
متغیر
مهارتهای روانی
مهارتهای پایه
مهارتهای روانتنی
مهارتهای شناختی

میانگین
913/11
29
11/23
11/11

انحراف
استاندارد
91/44
11/11
1/14
11/92

براساس دادههای جدول پنج ،میانگین هر سه
خردهمقیاس مهارتهای روانی بالاتر از حد متوسط
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برآورد استنباطی
آماره تی
1/41
11/91
9/41
1/91

سطح

معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111

ارزیابی شده است.

A

وضعیت

بالاتر از متوسط
بالاتر از متوسط
بالاتر از متوسط
بالاتر از متوسط
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توصیف محیط پرورش استعداد نوجوانان بسکتبالیست ...
جدول  .6برآورد تحلیل رگرسیون ساده جهت بررسی اثر متغیر محیط رشد استعداد بر مهارتهای ذهنی
مدل
مدل
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

D
I
مدل

ضریب تعیین
آر
1/119
1/11
آنوا
درجة آزادی
مجموع مربعات
1
99/41
13
11921/21
14
11394/41
ضرایب
ضرایب غیراستاندارد
خطای معیار
بتا
آلفا
1/33
-1/11
912/12
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محیط رشد استعداد

مقادیر برآوردشده در جدول شش بیانگر این است که
متغیر محیط رشد استعداد ،تنها دو درصد از واریانس
متغیر مهارت روانی را تبیین میکند .بهعبارتدیگر،
متغیر محیط رشد استعداد درحد بسیار ضعیف توان
تبیین متغیر مهارتهای روانی را دارد و اثر متغیر
محیط رشد استعداد بر مهارتهای روانی بهلحاظ
آماری معنادار نیست (.)P≤1/11

o
e

بحث و نتيجهگيری

اف

سطح معناداری

1/13

1/119

تی

سطح معناداری

-1/11

1/119

میانگین مربعات
99/41
111/22
ضرایب استاندارد
بتا
-1/11

خردهمقیاس در بسکتبالیستهای نخبه ،میتوان
اینگونه استدلال کرد که در محیط پرورش استعداد
بسکتبالیستها ،به مهارتهای اساسی و پایه،
هدفگزینی ،مشارکت ورزشکار در تعیین اهداف و
متعهدشدن آنها به اجرای برنامه ،بیشتر از سطح
متوسط توجه شده است.
مهارتهای اساسی و پایة هر رشتة ورزشی پیشنیازی
برای مهارتهای حرکتی پیشرفتهتر در آن ورزش
هستند .اهداف نیز در رسیدن به عملکرد سطح بالا
نقش ایفا میکنند .با توجه به گویههایی که درمورد
هدفگزینی و برنامهریزی برای رسیدن به اهداف
مطرح شدهاند ،بهنظر میرسد که در محیط پرورش
استعداد این ورزشکاران ،به اهداف عملکردی و
فرایندی توجه بیشتری شده است .پژوهشهای
مربوط به هدفگزینی نشان دادهاند که اهداف
عملکردی و فرایندی اثر بهتری نسبت به اهداف
نتیجهای در ارتقای عملکرد ورزشکاران دارند؛ زیرا،
هدفهای عملکردی و فرایندی را میتوان با دقت
بیشتری کم و زیاد یا تعدیل کرد (مانند افزودن فقط
دو درصد به توانایی خود در مهارت یا قابلیتی خاص)؛
درحالیکه هدفهای نتیجهای مانند برد ،تا این حد
تنظیمشدنی نیستند (واعظموسوی و مسیبی.)9119 ،
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این پژوهش با هدف توصیف و تعیین رابطة محیط
پرورش استعداد با مهارتهای روانی بسکتبالیستهای
نخبه انجام شده است .مطابق نتایج ،از هفت
خردهمقیاس محیط پرورش استعداد ،میانگین چهار
خردهمقیاس «تمرکز بر رشد بلندمدت»« ،اصول رشد
بلندمدت»« ،محیط چالشی حمایتگرانه» و
«ارتباطات» ،بالاتر از سطح متوسط و میانگین سه
خردهمقیاس «آمادهسازی کیفی»« ،درک ورزشکار»
و «شبکة حمایتی» ،درحد متوسط ارزیابی شد.
خردهمقیاس تمرکز بر رشد بلندمدت بر «تمرینات
پایه»« ،هدفگزینی» و «برنامهریزی برای پیشرفت»
تأکید دارد .با توجه به بالاتر از سطح متوسطبودن این
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اهداف عملکردی و فرایندی جو انگیزشی محیط را
تبحرمحور میکنند .جو انگیزشی تبحرمحور نیز علاقه
به تداوم مشارکت ورزشی و میزان تلاش و تحمل
ورزشکاران را افزایش میدهد (مارتیندال ،کولینز و
آبراهام .)9119 ،همچنین ،مشارکت ورزشکار در تعیین
هدف و برنامهریزی برای رسیدن به پیشرفت
(آمادهسازی جسمی نظیر تناسب اندام ،انعطاف،
چابکی ،توازن ،قدرت و آمادهسازی تکنیک و تاکتیک)
ورزشکاران را متعهدتر میکند (مارتیندال و همکاران،
.)9119
خردهمقیاس دیگر این پرسشنامه؛ یعنی خردهمقیاس
«اصول رشد بلندمدت» نیز بالاتر از حد متوسط
ارزیابی شد .این خردهمقیاس بر «سهیمبودن ورزشکار
در تصمیمگیریها»« ،پرهیز از تخصصیشدن
زودهنگام» و «حمایت خانوادگی» تأکید دارد .با توجه
به بالاتر از سطح متوسطبودن این خردهمقیاس در
بسکتبالیستهای نخبه ،میتوان اینگونه استدلال کرد
که در محیط پرورش استعداد بسکتبالیستها به این
موارد توجه شده است .به عقیدة کارسون،)9111( 1
برای عملکرد بهتر در هر رشتة ورزشی باید از
تخصصیشدن زودهنگام در ورزش پرهیز شود.
همچنین ،اهمیت حمایت خانواده در محیط پرورش
استعداد در نظریات بلوم و ساسنیاک )1211( 9و کوته
( )1222مطرح شده است .بلوم و ساسنیاک ()1211
بیان کرده اند که والدین حمایت بسیار نزدیک و
احساسی با ورزشکار دارند .همچنین ،کوته ( )1222از
مطالعة طولی خود نتیجه گرفت که والدین نقشهای
اساسی و مختلفی را در سنین مختلف ورزشکار از
رهبربودن تا دنبالهروبودن داشتهاند .همچنین ،رولوی
و گراهام )1222( 3مطرح کردهاند که تعداد زیادی از

رهاکنندگان ورزش متعلق به خانوادههایی با درآمد کم
هستند .درواقع ،اینطور بهنظر میرسد که مشارکت
در ورزش بهطور بالقوه با حمایتهای اجتماعی-
اقتصادی خانوادة ورزشکار در رابطه است.
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که خردهمقیاس
«محیط چالشی حمایتگرانه» نیز بالاتر از حد متوسط
است .هدف از طراحی این خردهمقیاس ،بررسی
حمایت دریافتشده توسط ورزشکار در شرایط چالشی
بوده است؛ زیرا ،در شرایط چالشی محیط حمایتگرانه
باعث میشود که ورزشکار راحتتر شرایط فشار را
تحمل کند .بهعبارتدیگر ،محیط حمایتگر و
درعینحال چالشی ،بدینمفهوم است که با اینکه
تمرین و فشار برای رسیدن به سطوح بالا ضروری
است ،تنها در ترکیب با فرایند کیفی و حمایتگرانه،
فرد به مراحل بالاتر و موفقیت میرسد .در همین
ارتباط ،دوراند-بوش و همکاران ( )9111این نکته را
بیان کردند که در بیشتر کشورها ،ورزشکاران جوان
باید تمرینات خود را درحالیکه به تحصیلات خود نیز
ادامه میدهند ،انجام دهند .آنها برای توضیح این
موقعیت از واژة «دوشغله» استفاده کردند و بیان
کردهاند که دوشغلهبودن نیاز به حمایت اطرافیان دارد.
کریستنسن و سرنسن )9112( 4اشاره کردهاند که
تقاضاهای متعارض میتوانند منجر به کاهش موفقیت
تحصیلی و ایجاد استرس دربین ورزشکاران و حتی
منجر به ترک ورزش آنها شوند .این موضوع در
پرسشنامة محیط رشد استعداد با این سؤال که
«مدرسه /دانشگاه وقتیکه به آنها نیاز دارم از
فعالیتهای ورزشی من حمایت نمیکنند» ،بررسی
شده است .هولیهان )9111( 1با اشاره به این مسئله
که راضی نگهداشتن مدرسة ورزشکاران امر مشکلی
است ،به ضرورت وجود یک نظام آموزشی منعطف در
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روند مثبت محیط پرورش استعداد اشاره داشته است.
بهنظر میرسد که محیط چالشبرانگیز در ترکیب با
حمایت سالم و تأکیدنداشتن بر برد ،به استرس کمتر و
انگیزة درونی بیشتر و اشتیاق زیاد ورزشکار برای رشد
و بهترکردن عملکرد منجر شود (مارتیندال و
همکاران.)9111 ،
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که خردهمقیاس
«ارتباطات» نیز بالاتر از حد متوسط است .خردهمقیاس
ارتباطات به ارتباط مؤثر مربی با ورزشکار اشاره دارد.
در این خردهمقیاس ،سؤالهایی درمورد اینکه آیا مربی
ورزشکار را با خصوصیات دیگر ورزشکاران موفق و
خصوصیات حریفان آشنا کرده است یا نه و آیا
ورزشکاران قبل از رقابت با محیط مسابقه آشنا شدهاند
یا نه ،مطرح شدهاند .با توجه به بالاتر از سطح متوسط
ارزیابیشدن این خردهمقیاس ،بهنظر میرسد که در
محیط پرورش استعداد بسکتبالیستها ،ارتباط بالاتر از
سطح متوسط بین مربی با ورزشکار ایجاد شده است.
بنابر نظر کارسون ( ،)9111ارتباط مؤثر بازیکن با
مربی برای داشتن یک برنامة تمرینی مؤثر یک
حداقل است.
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که خردهمقیاس
«شبکة حمایتی» درحد متوسط است .هدف از طراحی
این خردهمقیاس ،بررسی حمایت پیوسته ،دردسترس و
همیشگی کادر مربی ،روانشناس ،مربی بدنساز،
متخصغ تغ یه و فیزیوتراد از ورزشکار است.
براساس یافتههای مطالعة حاضر ،بهنظر میرسد که
بسکتبالیستها از حمایت پیوستة این کادر بهنحو
احسن بهره نبردهاند .این درحالی است که حمایت
خوب کادر مربیان از ورزشکار (مربی بدنساز،
روانشناس ،روانپزشک و فیزیولوزیست) بهویژه در
سطوح بالای رقابتی ،منبع باارزشی برای موفقیت است
(دوراند-بوش و همکاران .)9111 ،در همین ارتباط،
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هولت )9119( 1مطرح کرده است که اجرای یک
برنامة تمرینی با کیفیت بالا و حمایت کادر مربیان،
یکی از وظایف مهم مسئولان است.
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشاندهندة درحد
متوسطبودن درک بسکتبالیستهای نخبه است.
خردهمقیاس «درک ورزشکار» به ادراک منفی
ورزشکار از توجه مربی و مسئولان به زندگی بیرون از
تمرین و سلامت روان ورزشکاران پرداخته است.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که
بسکتبالیستها ادراک مثبتی از توجه مربی و مسئولان
به زندگی بیرون از تمرین و سلامت روانشان نداشته-
اند .این درحالی است که روانشناسان و متخصصان
تعلیموتربیت معتقدند که جسم و روان طوری با هم
تعامل دارند که در تأثیر و تأثر متقابل قرار میگیرند و
اگرچه بیشتر برنامههای تمرینی بر مهارتهای
فیزیکی و تکنیک و تاکتیک ورزشکاران تأکید دارند،
متغیرهای روانی نیز باید بهعنوان تأمینکنندهای برای
بقا و ادامة موفقیت ورزشکاران مدنظر قرار گیرند
(مکنامار و کولینز .)9111،9گلد ،دیفنباخ و موفیت3
( )9119براساس شواهد کیفی نشان دادند که عامل
روانی ،عامل بسیار مهمی در عملکرد حرفهای
بازیکنان است؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت سلامت
روانی ورزشکاران پیشنهاد میشود که در برنامههای
پرورش استعداد ،تأکید بیشتری به افزایش و ارتقای
سلامت روانی ورزشکاران شود.
یافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که خردهمقیاس
«آمادهسازی کیفی» نیز درحد متوسط است .هدف از
طراحی این خردهمقیاس ،بررسی کمبودهای کیفیت
تمرین ،بازگشت به حالت اولیه و تجربة مسابقه است.
با توجه به این یافته بهنظر میرسد که توجه به
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بازگشت به حالت اولیه و کیفیت تمرین بسکتبالیست-
ها مثبت نبوده است .این درحالی است که بدونشک
یک برنامة تمرینی دارای کیفیت عاملی بسیار مهم و
ضروری است که بهعملکرد حرفهای ورزشکار می-
انجامد (دیویدز و بیکر .)9119 ،1یکی از سؤالهایی
که در خردهمقیاس آمادهسازی کیفی مطرح شده ،این
است که «من بهندرت برای زمانهایی که مسائل به
دلخواه من پیش نرفت ،برنامه دارم» ،این سؤال به
اهمیت تدوین اهداف برای تمرین و مسابقه و شبیه-
سازی شرایطی مشابه با شرایط مسابقات در تمرینات
اشاره میکند .براساس فرضیة ویژگی تمرین ،برای
بهدستآوردن بهترین نتیجه در روز مسابقه باید
تاحدامکان شرایط تمرین شبیه به شرایط مسابقه باشد
(خدادادی ،موحدی ،صالحی .)9111 ،در این خرده-
مقیاس ،سؤال دیگری با این مضمون «من درمورد
برقراری توازن بین آموزش ،رقابت و بازگشت به
حالت اولیه آموزشی ندیدهام» مطرح شده است .در
این رابطه ،کلمن )9119( 9بیان کرد که بازگشت به
حالت اولیه یک امر جداییناپ یر از برنامة چندوجهی
تمرین است .همچنین ،مارتیندال و مورتیمر)9111( 3
در مطالعهای دریافتند که یک بازگشت به حالت اولیه
مؤثر فیزیکی و روانی لازم است تا ورزشکاران از
جراحت و دیگر عواقب روانی مثل فرسودگی و
استرس بهدور باشند؛ بنابراین ،برای برقراری تعادل
بین زندگی شخصی و ورزشی ورزشکاران و بازگشت
به شرایط اولیه و خارجشدن از فشارهای روانی و
جسمی ناشی از تمرینات و مسابقات ،تعیین زمانی
برای بازگشت به حالت اولیه و اهمیتدادن به این
موضوع در محیطهای پرورش استعداد امری ضروری
و لازم است.

همچنین ،یافتة دیگر پژوهش حاضر نشان داد که
متغیرهای روانی و ابعاد آن شامل بعد مهارتهای
پایه ،مهارتهای روانتنی و مهارتهای شناختی،
بالاتر از حد متوسط هستند .تاکنون پژوهشهای
بیشماری در ارتباط با مهارتهای روانی ورزشکاران
نخبه انجام شدهاند که بیشتر این پژوهشها حاکی از
بالاتربودن مهارتهای روانی ورزشکاران سطوح بالای
رقابتی نسبت به سطوح پایینتر بودهاند.
بهعبارتدیگر ،یکی از عوامل موفقیت ورزشکاران
سطوح بالای رقابتی ،مهارت روانی بالاتر آنها بوده
است (واعظموسوی و مسیبی .)9119 ،به عقیدة کی4
( ،)9111آنچه ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در
تمرین و مسابقات بازمیدارد ،کمبودهای روانی است؛
نه کمبودهای جسمی و فنی .با توجه به موارد
ذکرشده ،بالاتر از حد متوسطبودن مهارتهای روانی
بسکتبالیستهای نخبه دور از انتظار نیست؛ زیرا ،این
ورزشکاران در سطح بالای ورزشی قرار دارند و وجود
این مهارتها در آنها برای عملکرد ورزشی آنها
اهمیت بسیاری دارد.
یافتة دیگر پژوهش حاضر نشان داد که متغیر محیط
پرورش استعداد ،درحد بسیار ضعیف توان تبیین متغیر
مهارتهای روانی را دارد .این درحالی است که هر دو
متغیر بالاتر از سطح متوسط ارزیابی شدهاند .شاید یکی
از دلایل ارتباط ضعیف بین دو متغیر به این حقیقت
مربوط باشد که برخی از ورزشکاران خارج از محیط
پرورش خود و بنابر اعتقادات فردی یا براساس توصیة
مربیان و خانوادةشان ،به ارتقا و تقویت مهارتهای
روانی پرداختهاند .دلیل احتمالی دیگر به چندبعدی-
بودن محیط پرورش استعداد مربوط میشود .پرسش-
نامة محیط پرورش استعداد به پرورش ابعاد مختلف
جسمی ،فنی و روانی توجه داشته است؛ اما در این
مطالعه ،ارتباط کل پرسشنامه (پرورش ابعاد مختلف)
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با بعد مهارتهای روانی بررسی شده است .این
درحالی است که ممکن است برخی از خردهمقیاسها
و در هر خردهمقیاس برخی از گویهها ،ارتباط بیشتری
با ارتقای مهارتهای روانی داشته باشند.
درمجموع ،یافتههای این پژوهش نشان داد که
میانگین متغیر محیط پرورش استعداد و
خردهمقیاسهای رشد بلندمدت ،اساس و بنیان رشد
بلندمدت ،ارتباطات و محیط چالشی و رقابتی و
همچنین ،متغیر مهارتهای ذهنی و ابعاد آن ،در بین
بازیکنان نخبة بسکتبالیست بالاتر از حد متوسط است؛
اما خردهمقیاسهای درک ورزشکار ،شبکة حمایتی و
کیفیتآمادهسازی ،دربین این بازیکنان درحد متوسط
ارزیابی شدند .درنهایت ،متغیر محیط پرورش استعداد
درحد بسیار ضعیف توان تبیین متغیر مهارتهای
روانی را داشت .براساس یافتههای این مطالعه ،به
پژوهشگران پیشنهاد میشود که محیط پرورش
استعداد را در ورزشهای مختلف مقایسه کنند؛ زیرا،
براساس پژوهشهای بیکر و هورتون )9114( 1و نیز
وینز ،فوگدی ،دانس و بوگنا ،)9111( 9ارزشهایی که
در یک فرهنگ برای یک ورزش قائل میشوند ،بر
برنامهریزیها و دستاوردهای ورزشی اثر دارد .پیشنهاد
دیگر این است که محیط پرورش استعداد فوتبال با
ورزشهای گروهی دیگر مقایسه شود؛ زیرا ،در کشور
ما فوتبال نسبت به ورزشهای دیگر از جایگاه خاصی
برخوردار است .علاوهبر فرهنگ ورزشی،
سیاستگ اریهای ورزشی دولت و راهبردهای آن ،در
انجام یک ورزش حرفهای اثرگ ار هستند؛
برایناساس ،پیشنهاد میشود که محیط پرورش
استعداد ازنظر شبکة حمایتی در شهرهای کوچک و
بزرگ با هم مقایسه شود.
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Abstract
The aim of this research was to description the talent development
environment of youth elite basketball players and its relationship with
mental skills. For this purpose, 29 boys who were invited to the youth
national team selected through convenience sampling. Data were measured
using Talent Development Environment Questionnaire of Martindale and
qualleques and OMSAT-3 Mental Skills Questionnaıre and were analyzed
using a one sample T-Test and regression. The obtained means of the
environment of talent development and mental skills were above average. In
addition, Talent Development Environment can be explained mental skills
very poor. Poor relationship between Talent Development Environment with
mental skills has been explained in various aspects.
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