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با  نوجوانان بسکتبالیست نخبه و ارتباط آن محیط پرورش استعدادتوصیف 

 1های روانیمهارت
 

  2رخساره بادامیو  ،1مهرشاد تیزرو
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 چكيده
محیط  و بررسی ارتباطنخبه  ستیپرورش استعداد نوجوانان بسکتبال طیمحتوصیف پژوهش حاضر هدف 

 صورتهب نوجوانان یمل میشده به تنوجوان پسر دعوت 29 تعداد بود. یروان هایبا مهارتپرورش استعداد 
و همکاران و  ندالیپرورش استعداد مارت طینامة محپرسش ها با استفاده ازشدند. داده انتخاب دردسترس

و  نمونهتی تک هایآزمون از آوری شد و با استفادهجمع سه-تامس روانی هاینامة مهارتپرسش
دست بهاز حد متوسط  بیشتر یروان هایمهارتمحیط پرورش استعداد و  نیانگیم .ندشد تحلیل ونیرگرس
را  روانی هایمهارت ریمتغ نییتوان تب یفیضع اریحد بساستعداد در پرورش طیمح ریمتغ ،نایبر. عالوهآمد

 است. های مختلف تبیین شدههای روانی از جنبهارتباط ضعیف محیط پرورش استعداد با مهارت .داشت
 

 بسکتبال، استعداد پرورش طیمحی، روان هایمهارت: هاکلیدواژه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           
 انشناسی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهانارشد روکارشناسی. 1
 . دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان2
 Email: Rokhsareh.badam@gmail.com)نویسندة مسئول(                                                        

 



 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                   13

 قدمهم
دة پدی درزمینةمطالعات زیادی میلادی،  1291دهة  در

 ،در این دهه .اندکشف استعداد در ورزش انجام شده
 رقی ومربیان و دانشمندان علوم ورزشی در آلمان ش

مدارسی را برای کشورهای وابسته به شوروی سابق، 
افتتاح  ،بودند نی که استعداد خود را آشکار کردهکودکا

ی کودکان توانایبود که این ها دند. فرض آنکر
تلاش کردند  نیز پژوهشگراندارند. پیشرفت در ورزش 

تنهایی یا همراه با شناختی بهبا سنجش استعداد روان
به کشف استعدادهای  ،تکنیکی وسمی جهای توانایی

ورزشکاران را در ورزشی عملکرد ورزشی بپردازند و 
 واعظبینی کنند )های مختلف زمانی پیشدوره

-مدل ،هاطول این سالدر (.9119مسیبی،  موسوی و

ورزش حوزة ویژة های مختلف کشف استعداد 
و  جونز(، 1291) 9گیمبل(، 1291) 1همچون باراور

( و 1219) 1(، هار1291) 4(، جرون9912) 3واتسون
( ایجاد 1219) 1، کمادل، کماریک و سیمکواهاولیک

 در زمان خود مناسب و جدید بودند؛ هامدل این .ندشد
روایی و  ،های اخیر دانشمنداناساس دیدگاهبراما 

پژوهشگرانی . محل تردید است هااین مدلسودمندی 
اند که هکرد ( بیان1112) 9و سوسنیاک همچون بلوم

بینی سطح استعداد چه ذاتی و چه اکتسابی، برای پیش
 هامنظور آن البته .استفاده نیستاجرا در آینده قابل

که استعداد ذاتی وجود ندارد یا در پیشرفت  نبوداین 
که تعامل  بوداین  شانبلکه منظور تأثیر است؛اجرا بی
های ژنتیک با عوامل متعدد محیطی، تعیین شاخصه

                                           
1. Bar-Or 

2. Gimbel  
3. Jones & Watson 

4. Geron 

5. Harre 

6.Havlicek, Komadel, Komarik & 

Simkova  

7. Bloom & Sosniak 

در عملکرد ورزشی را خیلی مدت استعداد طولانیآثار 
کلی، از مرور طورکند. بهواقع غیرممکن میدشوار یا در

توان دریافت که فرایند های کشف استعداد میمدل
رویکرد علمی بسیار پرزحمت  اساسکشف استعداد بر

این روند بسیار پیچیده است و درصورت  است. اجرای
ای مطرح تازه ایهروز سؤال هر ،بودن آنمیسر
 1مارتیندال (.9119مسیبی،  موسوی و شود )واعظمی

که تلاش برای  ( مطرح کردند9111) و همکاران
تلاش  اسایی استعدادهای خاص در ورزش مانندشن

. به عقیدة برای پیداکردن یک سوزن در انبار کاه است
اما  ؛توانیم ساختار ژنتیکی را تغییر دهیمنمیها، آن

عامل محیط تأکید  برباید  و غییر استتقابلمحیط 
 1211در دهة همین دیدگاه، با باشیم. بیشتری داشته 

-استعدادیابی تغییرات روش هایپژوهش میلادی

جای تمرکز بر ها بهد. در این پژوهشنکردشناختی 
فرایند اکتساب خبرگی در های استعدادیابی، شیوه

ی نظر میزان تمرین رشتة تخصصازخبرگان ورزشی 
های ورزشی دیگر، میزان ، میزان تمرین رشتهیورزش

، سن شروع ورزش و جسمانی و روانی تمرین آمادگی
ان و شیوة تمرین تا میز بررسی شدند منابع حمایتی

، 2)کوتهبه خبرگی شناخته شود  بهینه برای دستیابی
سن شروع و میزان ، این مطالعاتاساس (. بر1222
 از عوامل مهمی حمایتیمنابع  و ، مربی شایستهتمرین

نقش  دستیابی به عملکرد عالی ورزشیدر  هستند که
 ؛(9111، 11توماس، کوته و دیکینفراسرکنند )می ایفا

در زندگی ورزشکارانی  این عواملباید نقش  بنابراین،
خواهند استعدادشان را به بهترین وجه شکوفا که می
، 11یندالرسد )لی، وانگ، پیون و مارتاکثر بحد، بهکنند

– های پرورش استعدادبرنامه ،اساس(؛ برهمین9111

                                           
8. Martindale  

9. Côté 

10. Thomas, Côté & Deakin 

11. Li, Wang, Pyun & Martindale  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martindale%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25774438
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ن موردتوجه پژوهشگران و متخصصا -نه استعدادیابی
 (. 9111)مارتیندال و همکاران،  ندقرار گرفت

ترین سازی مناسبفراهم ،پرورش استعداد ةبرنام
شدن شکوفا و محیط آموزشی با هدفیط شرا

، ویلیامزی، رایلورزشی ورزشکاران است ) هایظرفیت
لی، وانگ (. در همین ارتباط، 9111، 1نویل و فرانکس

شده های انجام( با مرور پژوهش9114و پیون )
فردی، عامل درون سه ،محیط پرورش استعداد درزمینة

 خبرگانمحیط اجتماعی و تجهیزات را در پرورش 
( فرهنگ 9111) 9وسترمارکمؤثر دانستند.  یورزش

و خانواده  بین باشگاه، مدرسه ه و قویسازمانی یکپارچ
-تسرا عامل موفقیت یکی از مراکز پرورش فوتبالی

( 9111) و همکاران 3ایوارسون های زن نخبه دانست.
محیط پرورش نوجوانان نخبة  با مطالعه درزمینة

زش بندی آموفوتبال به این نتیجه رسیدند که زمان
به سن کودکان  ،نظر تکنیک، تاکتیک و بازیفوتبال از

 هفت( 9111مارتیندال و همکاران ) .بستگی دارد
، 1سازی کیفی، آماده4مدتتمرکز بر رشد بلند عامل

، محیط 1، شبکة حمایتی9، درک ورزشکار1ارتباطات
 را11مدتو اصول رشد طولانی 2نهیاگراچالشی حمایت

 ندپرورش استعداد شناسایی کرد موفق هایدر محیط
را  11ورش استعداد نامة محیط پرپرسش ،اساس آنو بر

                                           
1.Reilly,Williams, Nevill, A., & Franks 

2. Westermark 
3. Ivarsson 

4. Long-Term Development Focus 

5. Quality Preparation  
6. Communication  
7. Understanding the Athlete 
8. Support Network  
9. Challenging and Supportive 

Environment  
10. Long-Term Development 

 Fundamentals 

11.Talent Development Environment 

Questionnaire  

نظر به ،ذکرشده مطالعاتاساس برطراحی کردند. 
است که  ایفرایند پیچیدهکه پرورش استعداد رسد می

محیطی، فیزیکی، اجتماعی هایتوسط گروهی از متغیر
رایلی و ) شودگری میشناختی میانجیو روان
بین است که ازاما مهم این  (؛9111 همکاران،

کنندة بینیهای روانی پیشارتمتغیرهای مختلف، مه
، 19پارتینگتون )اورلیک و اندقهرمانی در المپیک بوده

1211.) 
های مربوط های روانی اغلب در برنامهآموزش مهارت 

 ؛شودسازی خبرگان برای رقابت گنجانده میبه آماده
های روانی پرداخته اما خیلی دیر به آموزش مهارت

که است آمدتر این کار، روش رسدنظر میبهشود. می
ای گونهشکاران در محیط پرورش استعداد بهورز

ارتقا یابد؛  شانهای روانیکه مهارت یابندپرورش 
مثال، ورزشکار از همان ابتدا با استفاده از هدف برای

گزینی برای رسیدن به اهداف بالا ترغیب شود و مربی 
که  دحمایت کناز ورزشکار ای بازخورد دهد و گونهبه

نفس ورزشکار افزایش یابد و تحمل بیشتری اعتمادبه
-د. بهزا داشته باشبرای رویارویی با شرایط استرس

شرایطی ایجاد شود که دیگر، بهتر است عبارت
ی شرایط بهتری را تجربه کنند نظر روانفراگیران از

 .(9111، 13نامارا و کالینز)مک
 پرورشدر شده های چندگانة گنجاندهمتأسفانه، فرایند

های ها و پروتکلاستعداد اغلب توسط سیستم
نامارا شوند )مکرفته در ورزش نادیده گرفته میکاربه

 هایهر ساله پژوهشبراین، . افزون(9111و کالینز، 
های موفق پرورش شناسایی محیطزیادی مبنی بر 

 شوندها انجام میآن تعیین عوامل موفقیتو  استعداد
ها و موانع موجود در ها، انگیزههشاین پژومبنای و بر

 و شوندهای پرورش استعداد شناسایی میمحیط
اما در  ؛ددگرمی ارائهراهکار  هابرای آن همچنین،

                                           
12. Orlick & Partigton 

13. Macnamara & Collins 
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 ؛ای اندکی برای این موضوع شده استهتلاش ایران
توصیف وضعیت موجود  رسد کهنظر میبنابراین، به

ین در ا محیط پرورش استعداد در ایران، اولین گام
ة ارائ اساس وضعیت موجود، بهزمینه باشد تا بتوان بر

 ها و کاهش موانع پرداخت؛افزایش انگیزه راهکار برای
توصیف  حاضر، پژوهش یکی از اهدافاساس، براین

 ه است.های نخبمحیط پرورش استعداد بسکتبالیست
است که  دلیل بودهانتخاب رشتة بسکتبال بدین

بة بازی و مربیگری در ، تجرمطالعة حاضر پژوهشگر
لیگ برتر بسکتبال را دارد و علاقة وافری به توصیف 

 . های ایران داردمحیط پرورش استعداد بسکتبالیست
در آن تربیت )خانواده و مدرسه( محیطی که فرد 

سلیمانی،  نفس )یوسلیانی، حبیبی وعزت با ،شودمی
(، اضطراب و افسردگی )رحمانی و محب، 9119
 و (9119، ل )یوسلیانی و همکارانکنتر(، 9111

فرد ارتباط دارد. ( 1224 ،1انگیزش )پاور و ولگار
با  ورزشکاران رابطة محیط پرورش ،حالاینبا

 ؛سنجیده نشده استورزشکاران  های روانیمهارت
، هدف دیگر پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین بنابراین

های روانی محیط پرورش استعداد با مهارت
 حاضر پژوهشاجرای  های نخبه است.تبسکتبالیس

محیط پرورش  موردای را دراطلاعات ارزنده تواندمی
های نخبه و ارتباط آن با استعداد بسکتبالیست

د نتواناطلاعات می . اینکندفراهم های روانی مهارت
های آموزشی و به ریزین برای برنامهابه مسئول

یر بهتر دادن فرزندانشان در مس والدین برای قرار
  د.نورزشی کمک کن

 

 پژوهش  شناسيروش
این پژوهش توصیفی و ازنووع همبسوتگی اسوت کوه 

 .ندآوری شدجمع 1321در بهار  های آنداده

                                           
1. Power & Woolger 

 کنندگانشرکت
جامعة آماری پژوهش حاضر برای اعتباریابی 

ورزشکار زن و  314محیط رشد استعداد،  نامةپرسش
دة سنی مرد در سطوح رقابتی استانی و ملی در ر

)شش رشتة  رشتة ورزشی   2از  نوجوانان و جوانان
 91 دختر و 91تیمی و سه رشتة انفرادی( والیبال )

 91پسر(، هندبال ) 91 دختر و 91پسر(، بسکتبال )
پسر(، واترپلو  91 دختر و 91پسر(، فوتبال ) 91 دختر و

پسر(،  11دختر و  11پسر(، فوتسال ) 11دختر و  11)
دختر و  19تکواندو ) پسر(، 19ر و دخت 19بدمینتون )

با توجه د. پسر( بودن 19دختر و  19کاراته ) و پسر( 19
نیاز در مطالعات تحلیل عاملی پنج به اینکه نمونه مورد

نامه است و ازای هر گویة پرسشکننده بهشرکت 11تا 
گویه دارد،  12ة محیط رشد استعداد نامپرسش

نظر ده درکننشرکتازای هر گویه پنج تیجه بهندر
کنندگان برای اعتبارسنجی گرفته شد و تعداد شرکت

صورت ه. این تعداد بندنفر برآورد شد 921نامه پرسش
های هدف انتخاب شدند. تعداد از جامعه دردسترس

های مرد ردة سنی نوجوانان که نفر از بسکتبالیست 92
، بودند دعوت شده 1321ردوی تیم ملی در سال به ا

برای سنجش ارتباط را ری پژوهش حاضر آما جامعة
های روانی بین محیط رشد استعداد با مهارت

دلیل های مرد نخبه تشکیل دادند. بهبسکتبالیست
حجم کم جامعة آماری، حجم نمونة آماری با حجم 

 جامعه برابر گرفته شد. 

 هاو شیوه گردآوری دادهابزار 
ری یوگناموه ابوزار انودازهدر این پوژوهش، دو پرسوش

نامة محیط پورورش اسوتعداد که شامل پرسشهستند 
ناموووة پرسوووش ( و9111مارتینووودال و همکووواران )
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، سوالملابووش، -دوراندسه )-امستهای روانی مهارت
 .( هستند9111، 1دیمرگرین

 نامة محیط رشد استعدادپرسش

نامة محیط رشد پرسش( 9111مارتیندال و همکاران )
گویوه  12ناموه از رسوش. پاندرا طراحی کرده استعداد

تمرکوز بور »مقیاس خردهاست که هفت  تشکیل شده
، 4«ارتباطات»، 3«سازی کیفیآماده»، 9«مدترشد بلند

محوویط »، 1«شووبکة حمووایتی»، 1«درک ورزشووکار»
را  1«مدتصول رشد طولانیا»و  9«رانهچالشی حمایتگ

تمرکز بر رشد »مقیاس خرده هایگیرد. سؤالمیدر بر
گزینوی، تمرینوات پایوه و موورد هودفرد« مودتبلنود

مقیوواس ریووزی بوورای پیشوورفت اسووت. خووردهبرنامووه
بازگشوت مورد کیفیت تمرین، در« سازی کیفیآماده»

مقیواس و تجربة مسوابقه اسوت. خورده به حالت اولیه
مووورد ایجوواد رابطووة مووؤثر مربووی بووا در« ارتباطووات»

ورزشکار بورای افوزایش دانوش ورزشوکار، شناسوایی 
-محیط رقابت قبل از مسابقه اسوت. خوردهحریفان و 

فووی مربوووط بووه ادراک من «درک ورزشووکار»مقیوواس 
ن به زندگی بیرون از ورزشکار از توجه مربی و مسئولا

مقیواس خرده مرین و سلامت روان ورزشکاران است.ت
دسترس و درمورد حمایت پیوسته، در« شبکة حمایتی»

اس( و شننساز و رواهمیشگی کادر مربیان )فنی، بدن
-متخصوووغ تغ یوووه و فیزیووووتراد اسوووت. خووورده

ایون نکتوه را « گرانوهمحیط چالشی حمایوت»مقیاس

                                           
1. Durand-Bush, Salmela & Green-

Demers 

2. Long-Term Development Focus 

3. Quality Preparation  
4 Communication  
5. Understanding the Athlete 
6. Support Network  
7. Challenging and Supportive 

Environment  
8. Long-Term Development 

Fundamentals 

الش چطور مناسب بهکه ورزشکاران به کندبررسی می
 یها حمایت مناسوبطول این چالششوند و درکشیده 

-اصوول رشود طولوانی»مقیاس کنند. خردها دریافت ر

مثول بورای توسوعة بیشوتر را عوامل کلیودی  «مدت
هوا، پرهیوز از گیوریبودن ورزشوکار در تصومیمسهیم

مطورح دن زودهنگام و حمایت خانوادگی، شتخصصی
  است. کرده

شورح مقیاس بوه مربوط به هر خرده هایشمارة سؤال
 :زیر است

: تمرکز بر رشد بلندمدت که شامل اولمقیاس خرده
، 93، 91، 19، 11، 13، 11، 2، 1، 3، 9، 1) گویه 94
33 ،31 ،43 ،41 ،49، 41 ،42 ،11 ،11 ،13 ،14 ،12) 

 است؛
 گویهسازی کیفی شامل پنج : آمادهدوممقیاس خرده

 ( است؛44، 41، 99، 11، 1)
 گویههفت  : ارتباطات که شاملسوممقیاس خرده

 ( است؛19، 41، 39، 39، 94، 12، 14)
 گویه: درک ورزشکار شامل چهار چهارممقیاس خرده

 است؛ (31، 92، 91، 11)
 گویه: شبکة حمایتی شامل هشت پنجممقیاس خرده

 ( است؛11، 49، 34، 91، 91، 99، 9، 1)
حال گر و درعین: محیط حمایتششممقیاس خرده

 ( است؛31، 31، 91، 4)گویه ، شامل چهار چالشی
مدت شامل : اصول پرورش طولانیهفتممقیاس خرده
 .( است11، 19، 11، 41، 32، 31، 19)گویه  هفت
، 91، 99، 91، 91، 93، 91، 11، 11، 1، 4های گویه
گ اری صورت معکوس نمرهبه 44و  41، 31، 92
ای مرتب درجهها براساس لیکرت ششپاسخد. نشومی
شوند که نمرة یک، کاملأ مخالفم تا نمرة شش، می

 کاملأ موافقم است. 
 نامه( با اجرای پرسش9111مارتیندال و همکاران )

و کردند کار روایی سازة آن را تأیید ورزش 121روی 
 درصد 29نامه برای کل پرسشرا آلفای کرونباخ 
نامه در برای اعتبارسنجی پرسش گزارش کردند.
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شناس ورزشی روان یکنامه توسط این پرسش ،ایران
که  فرد دیگریبه زبان فارسی ترجمه شد و توسط 

ر دو زبان فارسی و انگلیسی مهارت خاصی در ه
 ةترجمه شد. نسخجددأ به زبان انگلیسی باز، مداشت

شده مقایسه شد و اصلاحات ترجمهة بازاصلی با نسخ
 شده انجام شد.ة ترجمهروی نسخکوچکی 

بررسی اعتبار عاملی متغیر  ، برایدر پژوهش حاضر
، از های آنمقیاسمحیط رشد استعداد و خرده

متوسط واریانس های اعتبار همگرا )شاخغ تکنیک
 اعتبار ممیز )معیار فورنل ونیز و  1(شدهاستخراج

 و شاخغ 3، بارهای عاملی متقاطع9لارکر
بررسی  برای همچنین،. ( استفاده گردید4.تی.ام.تی.اچ

از  ،های آنمقیاسپایایی محیط رشد استعداد و خرده
های ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد تکنیک

                                           
شده . متوسط واریانس استخراج1
(AverageVariance Extracted :) متوسط مربعات

 11/1تر از مقدار بارهای بیرونی یک سازة انعکاسی بزرگ
 است. 

9 .Cross Loadingرود : براساس این معیار انتظار می
که بار عاملی هر معرف روی عاملی که برای آن تعریف 

تر از بار عاملی همان معرف روی سایر شده است، بزرگ
 های موجود در مدل باشد.عامل

3 .Fornell and Larcker براساس این معیار انتظار :
شده رود که ریشة دوم متوسط واریانس استخراجمی

(AVE برای هر سازه از همبستگی آن سازه با )
 ها بیشتر باشد.سایر سازه

4 .Hetero-Trait Mono-Trait Ratio براساس :
رایب رود که متوسط هندسی ضاین معیار انتظار می
های متفاوت هایی که مربوط به سازههمبستگی بین معرف

هستند، از متوسط هندسی ضرایب همبستگی بین 
هایی که مربوط به سازة مشابهی هستند کمتر باشد و معرف

( از مقدار یک  HTMTها )نسبت بنابراین، نسبت بین آن
 تر باشد.کوچک

از ها خغاین شامحاسبة استفاده شد. برای  1ترکیبی
محور ساختاری واریانس سازی معادلةرویکرد مدل
استخراج شده برای  شاخغ واریانس .استفاده گردید

سازی، های رشد بلندمدت، کیفیت آمادهمقیاسخرده
ارتباطات، درک ورزشکار، شبکة حمایتی، محیط 
چالشی و رقابتی و اساس رشد بلندمدت به ترتیب 

به دست آمد و  11/1، و 11/1، 14/1، 11/1، 14/1
لارکر، بارهای عاملی متقاطع و  معیار فورنل و

اچ.تی.ام.تی دلالت بر مطلوبیت اعتبار ممیز محیط 
طور، مقیاس داشت. همینخرده 9رشد استعداد در هر 

مقدار ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی 
، 11/1و  19/1رشد بلندمدت  مقیاسبرای خرده
و  91/1، ارتباطات 93/1و  91/1زی ساکیفیت آماده

شبکة حمایتی  ،91/1و  13/1، درک ورزشکار 19/1
 94/1و  12/1، محیط چالشی و رقابتی 94/1و  91/1

به دست  91/1و  91/1و نهایتاً اساس رشد بلند مدت 
دهندة پایا و قابل اعتمادبودن این آمد که نشان

   نامه بود.پرسش

 سه-مستا نامةپرسش
، 9111در سال  1گرین دیمرزو  سالملاش، دوراند بو

که نسخة  را سه-امست روانیهای سنجش مهارت
های ذهنی اوتاوا است، مهارت سوم ابزار سنجش

مهارت  19سؤالی  41نامة طراحی کردند. این پرسش
های روانی ذهنی یا روانی را که در سه گروه مهارت

های گزینی و تعهد(، مهارتنفس، هدفبهپایه )اعتماد
کنترل ترس، آرمیدگی  استرس، تنی )واکنش بهروان

                                           
1 .Composite Reliability : در ضریب قابلیت

ها برای ساخت متغیرهای ترکیب معرفاد ترکیبی، اعتم
که صورتیشود؛ بهصورت وزنی انجام میها( بهپنهان )عامل

ها، وزن های دارای همبستگی بالاتر با سایر معرفمعرف
آوردن نمرة عاملی برای هریک از دستبیشتری در به

   کنند.متغیرهای پنهان پیدا می
6. Durand-Bush,  Salmela,  & Green-

Demers 
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های شناختی بخشی( و مهارتسازی و نیرویا آرام
 تمرکز، تصویرسازی ذهنی، تمرین )تمرکز، بازیابی
این سنجد. ریزی مسابقه( جای دارند، میذهنی و طرح

 19نامه دارای سه زیرمقیاس اصلی و پرسش
بالاترین  ،نامهرسشدر این پ. زیرمقیاس فرعی است

و  331 با برابر تواند دریافت کندای که فرد مینمره
نزدیک  . دریافت نمرةاست 41برابر با  ترین نمرهپایین
ی روانی بالا در یک هامهارت دهندةنشان 331به 

 دهندةنشان 41نزدیک به  ورزشکار و دریافت نمرة
یک از های روانی پایین در وی است. نمرة هرمهارت
یک از های هرها نیز با جمع امتیاز سؤالمقیاسخرده
نامه . عبارات این پرسششودها تعیین میمقیاسخرده

گ اری ای لیکرت نمرهدرجهروی یک مقیاس هفت
 شوند که از کاملأ مخالفم تا کاملأ موافقم است. می

های ( ویژگی9111) و همکاران بوش-دوراند
ها . آنبررسی کردندنامه را شناختی این پرسشروان

روش آلفای نامه از برای محاسبة پایایی این پرسش
که ضریب آلفای کرونباخ  کرونباخ استفاده کردند

بود. همچنین در  11/1تا  11/1ها بین مقیاسخرده
ضریب آلفای کرونباخ برای  ،(9111) 1پژوهش اوفنگر

برابر با  تنی، برای بعد روان11/1 برابر با بعد شناختی
 گزارش شد.  11/1 نفس برابر باو برای اعتمادبه 94/1

                                           
1. Aufenanger 

آیادی، نامه در پژوهش زیداین پرسش ،در ایران
. همسانی ( بررسی شد9114رضائی و متشرعی )

دست آمد و به 21/1برابر با  نامهدرونی کل پرسش
ها نیز ضریب آلفای کرونباخ بین مقیاسبرای خرده

طریق روایی سازه، زها اگزارش شد. آن 91/1تا  11/1
 .نامه را تأیید کردندبعد در این پرسش وجود سه

 یهاپاسخ یآورجمع شامل اطلاعات یآورجمع روش
. است پژوهش یهانامهپرسش به شدهارائه
ها را نامهپرسششخصاً  که پژوهشگرصورتبدین

مورد ماهیت کرد و پس از توضیحات لازم درتوزیع 
 ورزشکاراناز  ،دن نتایجبوو محرمانه نامهپرسش

کرده و  دقت مطالعهها را با نامهخواسته شد که پرسش
  ها بیان کنند.زدن یکی از گزینهنظر خود را با علامت

  هاپردازش دادهروش 
از  ،ها در سطح آمار توصیفیتحلیل دادهوزیهتجبرای 

میانگین و انحراف استاندارد و ترسیم جداول و در 
از ضریب همبستگی پیرسون و  ،اطیسطح آمار استنب

 .رگرسیون استفاده شد
 

 هایافته
 خلاصه شده های پژوهشیافتهدر جداول دو تا شش، 

است.

عداد های توصیفی )گرایش مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع( متغیر محیط رشد استشاخص .3 جدول  

 متغیر

 

پراکندگیشاخص  گرایش مرکزی  شکل توزیع 

 حداکثر حداقل میانگین
انحراف 
 استاندارد

یکشیدگ کجی  

93/919 محیط رشد استعداد  992 399 99/93  91/1  23/1  
11/191 رشد بلندمدت  29 139 94/11  19/1-  11/1-  

سازیکیفیت آماده  41/19  2 99 11/4  91/1-  13/1-  
11/34 ارتباطات  91 49 11/4  34/1  92/1-  

11/13 درک ورزشکار  1 91 19/4  94/1  19/1-  
حمایتی شبکة  13/31  99 43 34/1  19/1  11/1  

ابتیمحیط چالشی و رق  11/11  11 99 11/3  12/1-  11/1-  
دتاساس و بنیان رشد بلندم  41/33  91 49 99/4  11/1-  13/1  
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 روانیهای های توصیفی )گرایش مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع( متغیر مهارتشاخص .2 جدول

 متغیر

 شاخص

 شکل توزیع پراکندگی گرایش مرکزی

داکثرح حداقل میانگین  
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

روانیهای مهارت  11/913  114 311 44/91  11/1-  44/1  
های بنیادیمهارت  29 19 111 11/11  9/1-  21/9  
تنیهای روانمهارت  23/11  19 23 14/1  91/1-  19/1  
های شناختیمهارت  11/11  11 111 92/11  11/1  19/1  

 

های آنمقیاسو خرده ای جهت بررسی وضعیت محیط رشد استعدادنمونهبرآورد آزمون تی تک .1جدول   

 متغیر

  برآورد استنباطی برآورد توصیفی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 آماره تی

سطح 

 معناداری
توضعی  

93/919 محیط رشد استعداد  99/93  22/2  111/1  بالاتر از متوسط 
11/191 رشد بلندمدت  94/11  24/19  111/1 توسطبالاتر از م   

سازیکیفیت آماده  41/19  11/4  11/1-  291/1  در حد متوسط 
11/34 ارتباطات  11/4  12/9  111/1  بالاتر از متوسط 

11/13 درک ورزشکار  11/4  13/1  211/1  در حد متوسط 
حمایتی شبکة  13/31  34/1  13/1  111/1  در حد متوسط 

یمحیط چالشی و رقابت  11/11  11/3  19/3  112/1 سطبالاتر از متو   
تمداساس و بنیان رشدبلند  41/33  99/4  19/1  111/1  بالاتر از متوسط 

 

، میانگین چهار چهار جدولهای اساس دادهبر
 بالاتر از حد  ،مقیاس محیط رشد استعدادخرده

 
 

 

حد متوسط مقیاس درمتوسط و میانگین سه خرده
 است.  ارزیابی شده

 

های آنمقیاسهای روانی و خردهبررسی وضعیت مهارت ای جهتنمونهبرآورد آزمون تی تک .1جدول   

 متغیر

  برآورد استنباطی برآورد توصیفی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 آماره تی

سطح 

 معناداری
توضعی  

های روانیمهارت  11/913  44/91  41/1  111/1  بالاتر از متوسط 
پایه هایمهارت  29 11/11  91/11  111/1  بالاتر از متوسط 

تنیهای روانتمهار  23/11  14/1  41/9  111/1  بالاتر از متوسط 
های شناختیمهارت  11/11  92/11  91/1  111/1  بالاتر از متوسط 

 
سه هر  ، میانگینپنج جدولهای اساس دادهبر

  های روانی بالاتر از حد متوسطمقیاس مهارتخرده

 
 است.  ارزیابی شده
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 های ذهنیه جهت بررسی اثر متغیر محیط رشد استعداد بر مهارترآورد تحلیل رگرسیون سادب .6 جدول

 مدل

 مدل
نضریب تعیی آر هشدضریب تعیین تعدیل   خطای معیار 

11/1  119/1  191/1  49/92  

 آنوا
آزادی درجة مجموع مربعات مدل  سطح معناداری اف میانگین مربعات 

41/99 رگرسیون  1 41/99  

13/1  119/1 ماندهباقی   21/11192  13 22/111  

41/11394 کل  14 - 

 ضرایب

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری تی
 بتا خطای معیار بتا آلفا

12/912 محیط رشد استعداد  11/1-  33/1  11/1-  11/1-  119/1  

 

ست که بیانگر این ا شش جدولشده در رآوردمقادیر ب
درصد از واریانس دو  تنهامتغیر محیط رشد استعداد، 

، دیگرعبارتبهکند. متغیر مهارت روانی را تبیین می
حد بسیار ضعیف توان متغیر محیط رشد استعداد در

را دارد و اثر متغیر  روانیهای تبیین متغیر مهارت
لحاظ های روانی بهمحیط رشد استعداد بر مهارت

  (.P≥11/1آماری معنادار نیست )
 

 گيریبحث و نتيجه
رابطة محیط توصیف و تعیین  ن پژوهش با هدفای

 هایهای روانی بسکتبالیستپرورش استعداد با مهارت
است. مطابق نتایج، از هفت  هنخبه انجام شد

چهار میانگین مقیاس محیط پرورش استعداد، خرده

صول رشد ا» ،«تمرکز بر رشد بلندمدت»مقیاس خرده
و  «محیط چالشی حمایتگرانه»، «بلندمدت

بالاتر از سطح متوسط و میانگین سه ، «رتباطاتا»
« درک ورزشکار»، «سازی کیفیآماده»مقیاس خرده

 حد متوسط ارزیابی شد. در ،«شبکة حمایتی»و 
تمرینات »بلندمدت بر  رشدمقیاس تمرکز بر خرده
 «ریزی برای پیشرفتبرنامه»و « گزینیهدف»، «پایه

 بودن اینمتوسطبه بالاتر از سطح  با توجه .تأکید دارد

توان می ،های نخبهمقیاس در بسکتبالیستخرده
در محیط پرورش استعداد گونه استدلال کرد که این

 ،ههای اساسی و پایمهارت به ،هابسکتبالیست
، مشارکت ورزشکار در تعیین اهداف و گزینیهدف

بیشتر از سطح  ،ها به اجرای برنامهمتعهدشدن آن
 است. توجه شدهمتوسط 

 ینیازهای اساسی و پایة هر رشتة ورزشی پیشهارتم
تر در آن ورزش های حرکتی پیشرفتهبرای مهارت

سطح بالا دن به عملکرد ی. اهداف نیز در رسهستند
مورد هایی که دربا توجه به گویهکنند. می نقش ایفا

ریزی برای رسیدن به اهداف گزینی و برنامههدف
در محیط پرورش  هرسد کنظر میبه ،اندمطرح شده

اهداف عملکردی و  به ،استعداد این ورزشکاران
های است. پژوهش توجه بیشتری شدهیندی فرا

اند که اهداف گزینی نشان دادهمربوط به هدف
بهتری نسبت به اهداف  یندی اثرعملکردی و فرا

 ؛ زیرا،دارندعملکرد ورزشکاران  ای در ارتقاینتیجه
توان با دقت را می یندیهای عملکردی و فراهدف

)مانند افزودن فقط  یا تعدیل کردبیشتری کم و زیاد 
؛ دو درصد به توانایی خود در مهارت یا قابلیتی خاص(

تا این حد  ،برد ای مانندهای نتیجهکه هدفدرحالی
(. 9119 موسوی و مسیبی،شدنی نیستند )واعظتنظیم
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 را جو انگیزشی محیطاهداف عملکردی و فرایندی 
علاقه  نیز محورجو انگیزشی تبحرکنند. میبحرمحور ت

تحمل  به تداوم مشارکت ورزشی و میزان تلاش و
، کولینز و دهد )مارتیندالورزشکاران را افزایش می

مشارکت ورزشکار در تعیین همچنین، (. 9119، آبراهام
پیشرفت ریزی برای رسیدن به هدف و برنامه

م، انعطاف، سازی جسمی نظیر تناسب اندا)آماده
 سازی تکنیک و تاکتیک(چابکی، توازن، قدرت و آماده

، و همکاران )مارتیندالکند می ترورزشکاران را متعهد
9119.) 
 مقیاسخردهیعنی  ؛نامهمقیاس دیگر این پرسشخرده

نیز بالاتر از حد متوسط  «اصول رشد بلندمدت»
بودن ورزشکار سهیم»مقیاس بر ارزیابی شد. این خرده

شدن پرهیز از تخصصی»، «هاگیریتصمیم در
با توجه  تأکید دارد. «حمایت خانوادگی»و  «هنگامزود

مقیاس در بودن این خردهبه بالاتر از سطح متوسط
گونه استدلال کرد توان اینمی ،های نخبهبسکتبالیست

به این  هامحیط پرورش استعداد بسکتبالیستدر  که
، (1119) 1کارسونة به عقیداست.  موارد توجه شده

باید از ورزشی  برای عملکرد بهتر در هر رشتة
شدن زودهنگام در ورزش پرهیز شود. تخصصی
اهمیت حمایت خانواده در محیط پرورش  ،همچنین

 ( و کوته1211) 9و ساسنیاک استعداد در نظریات بلوم
( 1211) و ساسنیاک بلوم مطرح شده است. (1222)

حمایت بسیار نزدیک و که والدین  ندا کرده بیان
( از 1222) کوته ،همچنین .احساسی با ورزشکار دارند

 هاینتیجه گرفت که والدین نقش مطالعة طولی خود
ا در سنین مختلف ورزشکار از و مختلفی ر اساسی
 رولویاند. همچنین، بودن داشتهروبودن تا دنبالهرهبر

 از زیادیکه تعداد  اند( مطرح کرده1222) 3و گراهام

                                           
1. Carlson 

2. Bloom,  & Sosniak 
3. Rowley & Graham 

هایی با درآمد کم رهاکنندگان ورزش متعلق به خانواده
رسد که مشارکت نظر میطور بهاین ،واقع. درهستند

-اجتماعی هایحمایتطور بالقوه با در ورزش به
 اقتصادی خانوادة ورزشکار در رابطه است.
 مقیاسخردهیافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که 

لاتر از حد متوسط نیز با «گرانهچالشی حمایتمحیط »
بررسی  ،مقیاسهدف از طراحی این خردهاست. 

شده توسط ورزشکار در شرایط چالشی حمایت دریافت
گرانه ؛ زیرا، در شرایط چالشی محیط حمایتبوده است
تر شرایط فشار را شود که ورزشکار راحتباعث می

گر و محیط حمایت دیگر،عبارتتحمل کند. به
 با اینکهاست که  مفهوم، بدینحال چالشیعیندر

 تمرین و فشار برای رسیدن به سطوح بالا ضروری
 ،کیفی و حمایتگرانه است، تنها در ترکیب با فرایند

در همین  رسد.میفرد به مراحل بالاتر و موفقیت 
( این نکته را 9111) و همکاران بوش-دوراندارتباط، 

بیان کردند که در بیشتر کشورها، ورزشکاران جوان 
که به تحصیلات خود نیز درحالید تمرینات خود را بای

رای توضیح این ها بانجام دهند. آن ،دهندادامه می
 استفاده کردند و بیان« شغلهدو»موقعیت از واژة 

بودن نیاز به حمایت اطرافیان دارد. شغلهدوند که اهکرد
که اند اشاره کرده (9112) 4و سرنسن سنکریستن

موفقیت  ند منجر به کاهشنتواتقاضاهای متعارض می
بین ورزشکاران و حتی تحصیلی و ایجاد استرس در

د. این موضوع در نشو هاآن ورزش منجر به ترک
که  سؤالمحیط رشد استعداد با این نامة پرسش

ها نیاز دارم از که به آنمدرسه/ دانشگاه وقتی»
بررسی  ،«کنندهای ورزشی من حمایت نمیفعالیت
له ن مسئ( با اشاره به ای9111) 1هانهولی است. شده

 یمشکل ورزشکاران امرداشتن مدرسة که راضی نگه
 در به ضرورت وجود یک نظام آموزشی منعطفاست، 

                                           
4. Christensen, & Sørensen 
5. Houlihan 
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. است داشتهروند مثبت محیط پرورش استعداد اشاره 
در ترکیب با  انگیزبرکه محیط چالشرسد نظر میبه

کمتر و  نداشتن بر برد، به استرسحمایت سالم و تأکید
اق زیاد ورزشکار برای رشد انگیزة درونی بیشتر و اشتی

و  شود )مارتیندالکردن عملکرد منجر و بهتر
 (.9111 ،همکاران

 مقیاسخردهیافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که 
مقیاس خردهاست. نیز بالاتر از حد متوسط  «ارتباطات»

. ه دارداشارارتباطات به ارتباط مؤثر مربی با ورزشکار 
 اینکه آیا مربیمورد هایی در، سؤالمقیاسدر این خرده
و  ورزشکاران موفقدیگر خصوصیات  بارا ورزشکار 

آیا و است یا نه  آشنا کرده حریفان خصوصیات
اند آشنا شده محیط مسابقهبا  ورزشکاران قبل از رقابت

به بالاتر از سطح متوسط  با توجه. اندمطرح شده یا نه،
در که رسد نظر می، بهمقیاساین خرده دنشارزیابی

بالاتر از ارتباط ها، محیط پرورش استعداد بسکتبالیست
است.  با ورزشکار ایجاد شدهبین مربی  سطح متوسط

ارتباط مؤثر بازیکن با  ،(9111) بنابر نظر کارسون
یک تمرینی مؤثر  ةمربی برای داشتن یک برنام

 حداقل است. 
 مقیاسخردهضر نشان داد که یافتة دیگر مطالعة حا

حد متوسط است. هدف از طراحی در« شبکة حمایتی»
دسترس و یت پیوسته، درحما، بررسی مقیاساین خرده
ساز، شناس، مربی بدنکادر مربی، روان همیشگی

. از ورزشکار استمتخصغ تغ یه و فیزیوتراد 
 رسد کهنظر میبههای مطالعة حاضر، اساس یافتهبر

نحو ها از حمایت پیوستة این کادر بهبسکتبالیست
 حمایتاند. این درحالی است که احسن بهره نبرده

 ساز،)مربی بدناز ورزشکار  خوب کادر مربیان
در  ویژهبهپزشک و فیزیولوزیست( روان شناس،روان

برای موفقیت است  یمنبع باارزش، سطوح بالای رقابتی
 ،رتباطدر همین ا (.9111، و همکاران بوش-دوراند)

اجرای یک  که است هکرد ( مطرح9119) 1هولت
 ،حمایت کادر مربیانتمرینی با کیفیت بالا و  ةبرنام

 .ن استسئولایکی از وظایف مهم م
درحد  دهندةیافتة دیگر مطالعة حاضر نشان

. های نخبه استبودن درک بسکتبالیستمتوسط
ی به ادراک منف «درک ورزشکار»مقیاس خرده

ن به زندگی بیرون از وجه مربی و مسئولاورزشکار از ت
. تمرین و سلامت روان ورزشکاران پرداخته است

رسد که نظر می، بههای پژوهش حاضراساس یافتهبر
ن دراک مثبتی از توجه مربی و مسئولاها ابسکتبالیست

-و سلامت روانشان نداشته به زندگی بیرون از تمرین

ن و متخصصان شناساکه رواناند. این درحالی است 
تربیت معتقدند که جسم و روان طوری با هم وتعلیم

گیرند و تعامل دارند که در تأثیر و تأثر متقابل قرار می
های مهارتهای تمرینی بر اگرچه بیشتر برنامه

، فیزیکی و تکنیک و تاکتیک ورزشکاران تأکید دارند
ای برای کنندهتأمین عنوانمتغیرهای روانی نیز باید به

د نگیرقا و ادامة موفقیت ورزشکاران مدنظر قرار ب
 3، دیفنباخ و موفیت(. گلد9،1911و کولینز نامار)مک

( براساس شواهد کیفی نشان دادند که عامل 9119)
ای در عملکرد حرفه یبسیار مهم روانی، عامل

توجه به اهمیت سلامت  ا، ببنابراین بازیکنان است؛
های که در برنامه شودنی ورزشکاران پیشنهاد میروا

، تأکید بیشتری به افزایش و ارتقای پرورش استعداد
 شود.  ورزشکاران روانیسلامت 

 مقیاسخردهیافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که  
نیز درحد متوسط است. هدف از  «سازی کیفیآماده»

کیفیت  هایکمبودبررسی  ،مقیاسطراحی این خرده
 و تجربة مسابقه است. بازگشت به حالت اولیهتمرین، 

توجه به رسد که نظر میبا توجه به این یافته به

                                           
1. Holt  
2. Macnamara, & Collins  
3. Gould,  Dieffenbach, & Moffett  
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-بسکتبالیستو کیفیت تمرین  بازگشت به حالت اولیه

شک این درحالی است که بدون است. مثبت نبوده ها
املی بسیار مهم و عیک برنامة تمرینی دارای کیفیت 

-ای ورزشکار میعملکرد حرفهضروری است که به

 هایییکی از سؤال(. 9119، 1یویدز و بیکرانجامد )د
سازی کیفی مطرح شده، این مقیاس آمادهکه در خرده
هایی که مسائل به ندرت برای زمانمن به»است که 

این سؤال به  ،«دلخواه من پیش نرفت، برنامه دارم
-اهمیت تدوین اهداف برای تمرین و مسابقه و شبیه

ت در تمرینات سازی شرایطی مشابه با شرایط مسابقا
برای  ،اساس فرضیة ویژگی تمرینبرکند. اشاره می

رین نتیجه در روز مسابقه باید آوردن بهتدستهب
امکان شرایط تمرین شبیه به شرایط مسابقه باشد تاحد

-در این خرده(. 9111)خدادادی، موحدی، صالحی، 

مورد من در»، سؤال دیگری با این مضمون مقیاس
وزش، رقابت و بازگشت به برقراری توازن بین آم

در . مطرح شده است «امحالت اولیه آموزشی ندیده
بازگشت به ( بیان کرد که 9119) 9کلمن ،این رابطه
وجهی ناپ یر از برنامة چندیک امر جدایی حالت اولیه

( 1191) 3مورتیمر و مارتیندال ،تمرین است. همچنین
 یهبازگشت به حالت اولای دریافتند که یک در مطالعه

لازم است تا ورزشکاران از انی مؤثر فیزیکی و رو
قب روانی مثل فرسودگی و جراحت و دیگر عوا

برای برقراری تعادل  ،بنابراین دور باشند؛استرس به
بین زندگی شخصی و ورزشی ورزشکاران و بازگشت 

و  انیروشدن از فشارهای به شرایط اولیه و خارج
عیین زمانی جسمی ناشی از تمرینات و مسابقات، ت

دادن به این تو اهمی بازگشت به حالت اولیهبرای 
ضروری  های پرورش استعداد امریموضوع در محیط

 .و لازم است

                                           
1. Davids, & Baker 
2. Kellmann 

3. Martindale, & Mortimer 

حاضر نشان داد که ، یافتة دیگر پژوهش همچنین
های شامل بعد مهارت و ابعاد آن روانیمتغیرهای 

 ،های شناختیتنی و مهارتهای روانپایه، مهارت
 های. تاکنون پژوهشهستندمتوسط  بالاتر از حد

ورزشکاران  های روانیشماری در ارتباط با مهارتبی
ها حاکی از این پژوهش اند که بیشترنخبه انجام شده
های روانی ورزشکاران سطوح بالای بالاتربودن مهارت

اند. تر بودهرقابتی نسبت به سطوح پایین
ران دیگر، یکی از عوامل موفقیت ورزشکاعبارتبه

 ها بودهروانی بالاتر آن سطوح بالای رقابتی، مهارت
 4عقیدة کی(. به 9119موسوی و مسیبی، است )واعظ

ای بهینه در ورزشکاران نخبه را از اجرآنچه  ،(9111)
 ؛کمبودهای روانی استدارد، میتمرین و مسابقات باز

با توجه به موارد نه کمبودهای جسمی و فنی. 
 های روانیبودن مهارتحد متوسطبالاتر از  ،ذکرشده

این  انتظار نیست؛ زیرا، از دورنخبه  هایبسکتبالیست
ورزشکاران در سطح بالای ورزشی قرار دارند و وجود 

ها ها برای عملکرد ورزشی آنها در آناین مهارت
 اهمیت بسیاری دارد.
که متغیر محیط  حاضر نشان داد یافتة دیگر پژوهش

بسیار ضعیف توان تبیین متغیر  حددر ،پرورش استعداد
هر دو این درحالی است که  را دارد. روانیهای مهارت
شاید یکی  .اندبالاتر از سطح متوسط ارزیابی شده متغیر

به این حقیقت  عیف بین دو متغیرضارتباط  از دلایل
مربوط باشد که برخی از ورزشکاران خارج از محیط 

توصیة  ا براساسخود و بنابر اعتقادات فردی ی پرورش
ی هاو تقویت مهارت شان، به ارتقاو خانوادة مربیان

-یبه چندبعد دلیل احتمالی دیگر. اندروانی پرداخته
-. پرسششودمیبودن محیط پرورش استعداد مربوط 

مختلف ابعاد به پرورش نامة محیط پرورش استعداد 
اما در این  ؛است داشته توجهو روانی  جسمی، فنی

)پرورش ابعاد مختلف(  نامهرتباط کل پرسشا ،مطالعه

                                           
4. Kay 
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این است.  های روانی بررسی شدهبا بعد مهارت
 هامقیاسبرخی از خردهحالی است که ممکن است در

شتری یارتباط ب ،هامقیاس برخی از گویهو در هر خرده
 .های روانی داشته باشندمهارت ارتقای با
ه های این پژوهش نشان داد کیافته ،مجموعدر

استعداد و  محیط پرورشمیانگین متغیر 
بنیان رشد  های رشد بلندمدت، اساس ومقیاسخرده

بلندمدت، ارتباطات و محیط چالشی و رقابتی و 
در بین  ،های ذهنی و ابعاد آنمتغیر مهارت ،همچنین

 ؛استبازیکنان نخبة بسکتبالیست بالاتر از حد متوسط 
ة حمایتی و های درک ورزشکار، شبکمقیاساما خرده
حد متوسط سازی، دربین این بازیکنان درآمادهکیفیت

، متغیر محیط پرورش استعداد نهایتند. درارزیابی شد
های حد بسیار ضعیف توان تبیین متغیر مهارتدر

 به  ،های این مطالعهاساس یافتهبر را داشت.روانی 
 شود که محیط پرورشپیشنهاد میپژوهشگران 

 زیرا، ؛ندهای مختلف مقایسه کناستعداد را در ورزش
نیز و  (9114) 1بیکر و هورتونهای براساس پژوهش

هایی که ارزش ،(9111) 9وینز، فوگدی، دانس و بوگنا
بر  ،شوندل میبرای یک ورزش قائ در یک فرهنگ

 پیشنهاد اثر دارد.ورزشی دستاوردهای و  هاریزیبرنامه
ل با دیگر این است که محیط پرورش استعداد فوتبا

در کشور ؛ زیرا، های گروهی دیگر مقایسه شودورزش
های دیگر از جایگاه خاصی ما فوتبال نسبت به ورزش

بر فرهنگ ورزشی، علاوه. برخوردار است
در  ،آن های ورزشی دولت و راهبردهایگ اریسیاست

ای اثرگ ار هستند؛ انجام یک ورزش حرفه
ش شود که محیط پرورپیشنهاد میاساس، براین

نظر شبکة حمایتی در شهرهای کوچک و استعداد از
 بزرگ با هم مقایسه شود.

                                           
1. Horton 

2. Vincze, Fugedi, Dancs & Bognar 
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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. 
 

Keywords: Mental Skills, Environment of Talent Development, Basketball 
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