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  :چکیده مطلب 

. استعدادیابی موضوعی است که دردنیاي ورزش اهمیت ویژه اي دارد

ار هموار ــبراي رسیدن به قله افتخ موفقیت راه راشناسایی عوامل 

ویژگی هایی ورزشکاران معمولی این که مشخص شود چه  . می کند

را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازدکاري بس دشوار است که 

  .استعدادیابی را دشوار ساخته است موضوع پرداختن به

  .در اینجا قسمت چهارم تحقیق را مشاهده کنید

  

دکتر سیروس چوبینه:  حققانم  

لیـال انوشه / الهه سجـادي   

لیــآزاده خانع  

www.arianafootball.ir  : ارائه شده توسط 
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  استعــــدادیابی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شناسایی مهارت هاي هیجانی و روانی

سریع دویدن، . در فهرست نیازهاي ورزشکار قرار گیرد عضویت ورزشکاران مستعد زمانی کاهش می یابد که مهارتهاي روانی و هیجانی

پرش عمودي یا نمایش قدرت زیاد یک مقوله است و استفاده از ذهن براي بروز استعداد جسمانی خام در محیط رقابتی پیچیده یک 

ش و ترکیب این اطالعات با این مقوله داشتن ضریب هوشی باال نیست بلکه دربرگیرنده فهم یک تصویر بزرگتر از ورز. مقوله دیگر است

  .مهارت هاي جسمانی بر اثرگذاري بر نتیجه است

  

  تعریف مهارت هاي روانی و هیجانی

با این وجود . فهرست مختلف از ویژگی هاي هیجانی ورزشکاران نخبه بگیرید 10متخصص روانشناسی ورزشی صحبت کنید و  10با 

مهم ترین شاخص موفقیت ورزشی در سطح نخبه است موافق  1می گوید سائق روانشناس ورزشی که "جیم لور"همه آنها تقریبا با 

  ».این ورزشکاران تقریبا نگران موفقیت خود هستند«: می گوید "لور". هستند

بعضی از کودکان به قدري جذب ورزش یا . در اولین سال هاي زندگی به وجود می آید و تا سنین دانشگاهی توسعه می یابد :سائقـ 

آنها به پرتاب توپ، ضربه زدن و شوت کردن به والدین و یا اینکه . یک رشته ورزشی خاص می شوند که اطرافیان خود را اذیت می کنند

 اگر کودکان نتوانند جایی را پیدا کنند معموال با خودشان. کارها در جایی دیگر، آنان را اذیت می کنندمجبور کردن آنها به انجام این 

                                                
به جاي آن  انگیزه گاهی از. دهد کند و به آن جهت می شود که رفتار را فعال می به شرایطی داخلی گفته می : driveانگلیسی به  »رانه« سائق  یا  1

 .شود استفاده می
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بازي می کنند، بازي هایی را ابداع می کنند یا وضعیت هاي رویایی تصور می کنند که بازي بزرگی در آن وجود دارد و آنها برنده آن 

شوت بسکتبال تمرین می کنند، پارکینگ خانه را غیرقابل استفاده می کنند یا به جاي این بچه ها در تاریکی با توپ تنیس . هستند

  .غذا خوردن یا انجام تکالیف خود با توپ فوتبال بازي می کنند

شود او احتماال برانگیخته نمی شود، هرچند که این بدین معنی نیست که ) ساختارمند(اگر کودك فقط درگیر یک ورزش قانونمند 

اگرچه دیر یا زود، براي ورزشکاري که می خواهد برتر از دیگران باشد این سائق باید وجود . او در سنین بعد ایجاد  نخواهد شدسائق در 

  .داشته باشد

  .اگرچه سائق در بعضی از کودکان در سنین پیش دبستانی وجود دارد ولی ممکن است در خیلی از افراد بعدا ظاهر شود

  

مربی ملی جوانان اتحادیه تنیس  "گریک پاتن". زدیکی با عامل سائق در ارتباط است، عشق به بازي استآنچه که به طور ن :هوسـ 

. »به دنبال آن هستم، حس بچه گانه بازي است) نخبه(اولین چیزي که من در یک بازیکن منحصر به فرد «: الت متحده می گویداای

نداشته باشند ولی توانایی حتی اگر آنان استعداد جسمانی زیادي . م کرده اندبازي در یک رشته ورزشی محرو بازیکنان بزرگ خود را از

  .ه اي براي رقابت کردن دارندکه آنها را از سایر بازیکنان متمایز می سازدناشناخت

فشار ناشی کسی که نمی تواند «. تاعتقاد دارد که ورزش طاقت فرساس "لور  ". ورزشکاران مستعد داراي ثبات هیجانی هستند :ثبات -

کسی که تحمل فشار زندگی و ورزش را دارد شانس بیشتري براي موفقیت . »از تمرین و مسابقه را تحمل کند نمی تواند موفق باشد

این افراد با موانع سازگار می شوند و به نظر نمی رسد که همیشه براي توانایی سازگار شدن در محدودیت باشند، ورزش براي . دارد

  .توانند فشارها را تحمل کنند جاي مناسبی نیستافرادي که نمی 

عقیده دارد،  "لور". اما آن به معناي موارد متفاوت براي افراد متفاوت است سرسختی بخشی از واژه شناسی فوتبال است :سرسختی -

  .سرسختی، سائق و ثبات و همچنین عزت نفس و توانایی کنترل، اطمینان را تحت تاثیر قرار می دهد

ان نخبه نسبت به خود داراي احساس خوبی هستند یا حداقل به قدري که فکر می کنند عملکرد خوبی دارند، احساس خوب ورزشکار

  .دارند

ورزشکارانی که داراي نگرش «اعتقاد دارد  "لور". ورزشکاران نخبه ضمن اعتماد به نفس داراي نگرش مثبت هستند :نگرش مثبت -

  .نگرش مثبت، سوخت موفقیت است» .موفقیت در سطح باال دست یابند منفی یا بدبین باشند، بعید است به

  

ضمن این که ورزشکاران بزرگ باید داراي اعتماد به نفس و نگرش مثبت باشند، همچنین باید نسبت به توانایی هاي خود  :واقع گرایی -

و ) خود بزرگ بینی(اگر من ورزشکار بیش ازحد بزرگ باشد . آنها به نقاط قوت یا ضعف یا محدودیت خود آگاه هستند. واقع گرا باشند

: می گوید "لور". مقابل حرف هایی که نمی خواهند بشنوند، حمایت شوند، ورزشکار موفق نخواهند شد از طرف اطرافیانی که آنها را در

  ».یک ورزشکار می تواند مستعد باشد ولی مشکالتی همچون من، خشم و غضب آنها را در معرض شکست قرار می دهد«

بت یا منفی باشد، آنها شیوه استفاده صحیح از آن را تجربه چه مث. ورزشکاران بزرگ از تجربه درس می گیرند«عقیده دارد  "هیل"

  ».دارند

این موضوع یک پدیده ذهنی و . در ابتدا، والدین و مربیان می توانند توانایی کودك براي حذف آشفتگی ها مشاهده کنند :تمرکز -

به چشمان آنها . نی مدت را داردورزشکار مستعد توانایی تمرکز کردن کل توجه را در یک لحظه و حفظ تمرکز در طوال. بصري است

صداي ماشین، جمعیت، شلوغی یا مزیت نمی توانند . نگاه کنید، آنها متوجه جایگاه تماشاچی، جستجوي دوستان و والدین خود نیستند

ی توانند تمرکز ورزشکاران نخبه چه این که این توانایی را خدادادي یا اکتسابی کسب کرده باشد، م. حالت جذبه وار آنها را تغییر دهد

  .کنند

معدود . کند و پشتکار داشته باشد خبه برسد باید وقت بگذارد، تمریندر هر رشته ورزشی، براي این که فرد به سطح ن :تالش -

ستاره  "جو در مارز". ورزشکارانی هستند که توانایی ورزش خود را بدون وقت گذاشتن و تالش درجهت آمادگی براي مسابقه بروز دهند

نقاط  مطرح شد، در تابستان ها وقتش را صرف تمرین NBAد از این که به عنوان یکی از ستارگان عپیشین تیم دترویت پیستون ب
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او چهار پنج ساعت در روز و به تنهایی روي بهبود پرتاب آزاد، شوت جفت و مهارت هاي دست چپ یا  .ضعف خود در بازي می کرد

  .سایر موارد تمرین می کرد

حتی زمانی که حوادث هم در مسیر صحیح  :پشتکار -

خود نمی باشند، ورزشکاران خوب هرچه را که مدنظر 

آنها حتی وقتی که به نظر می . دهند دارند می توانند انجام

رسد کاري غیرقابل انجام است، براي ارجاي درسطح باال 

ورزشکاران مستعد یاد می گیرند که . خود را باور دارند

اشتباهات حادث می شوند و این که آنها می توانند با 

اینها انتظار یک عملکرد بی عیب و . شرایط سازگار شوند

اگرچه . یمی هاي انتظار ندارندنقص را از خود یا هم ت

کمال (بیشتر ورزشکاران درجهت اجراي بی عیب و نقص 

ولی دیر یا زود یاد می گیرند که  تالش می کنند) گرایی

  .بر عیب و نقص هاي خود و هم تیمی هاي خود فائق آیند

اگر ورزشکار نخبه اي شما را به ادامه بازي  :رقابت جویی -

آنها روحیه جنگاوري . هستند ن را دوست دارند و از شکست بیزاراین افراد بازي کرد. می کند، تعجب نکنیدتا برنده شدن درآن تشویق 

این ورزشکاران اگر در بیش از یک رشته ورزشی، فعالیت کنند هرچند هم . ورزشکاران نخبه تا نقطه آشفتگی رقابت جو هستند. دارند

اگر آنها با . آنها چه در مسابقه و چه در تمرین رقابت جو هستند. رقابت جویی دارندماهر نباشند در ورزش هاي دوم و سوم هم روحیه 

اغلب به این خاطر است که با هم تیمی هاي خود، ازطریق ضربه زدن به اعتمادبه نفس ) براي مربی دردسر ساز شوند(مربی درگیر شوند

  .نه جسم خود در تعارض هستند

  

  اکتسابیمهارت هاي هیجانی ذاتی در برابر 

  

پدر یکی از بازیکنان تنیس کانادا می گفت که پسرش، ویژگی . ساختار هیجانی ورزشکاران بزرگ ترکیبی از ویژگی ارثی اکتسابی است

  .هایی همچون سائق، تمرکز و اعتماد به نفس را همان اوایل دارا بود

. ژگی ها در سنین پایین در مسیر اصلی خود قرار ندارندوی جوش و فعال در ورزش هستند اما اینبعضی افراد به طور طبیعی پرجنب و 

براي ورزشکاران جوان بسیار «نتیجه می گیرد  "هیل"به همین دلیل . یک یا چند تجربه منفی می تواند تفاوت هایی را موجب شود

گري خشک در زمان مربی» .زیاد یا تعجیل قرار ندهد د که آنها را در معرض فشارو والدین حامی داشته باشن مهم است که مربیان

کشت می کند که ورزشکار در آن  بهترین مربیان کسانی هستند که در زمینی. نامناسب می تواند جنب و جوش را از فرد بگیرد

  .تواند مهارت هاي هیجانی را همانند مهارت هاي جسمانی رشد دهد می

ورزشکاران مستعد نخبه . انی شکل گرفته و توسعه داده شوندمهارت هاي روانی باید همانند مهارت هاي جسم: تاکید می کند "لور"

  .باید روي تمرین و به کارگیري و برنامه ریزي استفاده از مهارت هاي روانی همانند مهارت هاي جسمانی تاکید کنند

اما فعالیت هایی . نه ژگی هاي هیجانی در وضعیت هاي خاص ورزشی وجود دارد؟ در همه موارد وی) سنجش(آیا راهی براي اندازه گیري 

. ویژگی بحث شده دراین بخش فکر کنند 10می توان به بازیکنان، والدین و مربیان ارائه داد مبنی بر اینکه بازیکنان با توجه به 

ش ورزشکارانی که به قدر کافی براي ارزیابی ویژگی هاي هیجانی مربوط به ورز. فهرستی از استعداد هیجانی در اینجا آورده شده است

آن بالغ شده اند می توانند، خود ازآن استفاده کنند یا والدین یا مربیان می توانند از آن براي ارزیابی ویژگی هاي هیجانی ورزشکاران از 

این فهرست در قالب یک فعالیت غیررسمی و نه آزمون روانی قابل استفاده است و نباید از آن در جلسه گروهی استفاده . بهره ببرند

  کسی دوست دارد ضعف خود را براي حریفش مشخص کند؟چه . کرد
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به معناي حد باال در سائق، تمرکز، رقابت جویی و  5عدد . ویژگی پاسخ دهید 10به هر  5تا  1با کشیدن دایره دور یکی از شماره هاي 

  . دهد را تکمیل نمائیدبعد از تکمیل برگه، مورد مربوط به برنامه ریزي عملی که جنبه مربوطه را پوشش . سایر موارد است

  

  تاکید روي نقاط ضعف

اگر ورزشکاري در شرایطی داراي اعتماد : به عنوان مثال. ورزشکاران باید با راهنمایی و مشاوره دیگران روي نقاط ضعف خود کار کنند

کافی براي ارائه راه چاره به  به نفس پایین است و نمی داند دراین شرایط چه بکند او باید به مربی یا فردي در همین نقش که به قدر

  .منظور افزایش اعتماد به نفس داراي صالحیت الزم است، مراجعه نمایید

  .که با ویژگی هاي هیجانی در فهرست همخوانی دارد، آورده شده است) برنامه ریزي عملی(درذیل نمونه هایی از راهبرد هاي احتمالی 

اگرچه ممکن است این گفته به » .رد یا آن را دارد یا ندارد، آن یک مورد ذاتی استف«در مورد سائق، بعضی افراد می گویند : سائق-

  .والدین و مربیان می توانند ورزشکاران را در شرایطی قرار دهند که سائق خود را توسعه دهندطور کلی درست باشد ولی 

  

   

  فهرست استعداد هیجانی 

  .دایره بکشید) ستباالترین مقدار ا 5(دور عددي که مناسب شما است * 

  .حالتی که بیشترین ضعف درآن دارید تعیین کنید* 

  .موضوع را با مربی، دوست، والدین و روانشناسی ورزشی درمیان بگذارید* 

  

  1    2     3   4    5                          )        میل شدید به موفقیت، تالش در جهت اثبات کردن(سائق  - 1

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5)                                                     عشق به بازي، ناتوانی در ترك بازي(هوس  - 2

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5)                                                   توانایی کنترل فشار و برقراري آرامش(ثبات  - 3

  :مه ریزي عملیبرنا

  1    2     3   4    5                                    )              عزت نفس باال، اعتماد به نفس(سخت خویی  - 4

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5)                                           لذت از چالش، اجتناب از تفکر منفی(نگرش مثبت  - 5

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5          )      دودیت ها، درس گرفتن از تجربهتکیه روي نقاط ضعف و مح(ع گرایی واق - 6

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5)                                         حذف عوامل آشفته زا، جلب توجه روي بازي(تمرکز  - 7

  :مه ریزي عملیبرنا

  1    2     3   4    5                               )                    کوشش زیاد در زمین، حفظ پیشرفت(تالش  - 8

  :برنامه ریزعملی

  1    2     3   4    5                              )                                   حفظ میل به کامل بودن(پشتکار  - 9

  :برنامه ریزي عملی

  1    2     3   4    5                                )              بیزاري از باخت، روحیه جنگاوري(رقابت جویی  -10

  :برنامه ریزي عملی
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. مبدل می شودبعضی مواقع، قرار گرفتن در کنار سایر ورزشکاران و مربیان پاسخی را تحریک می کند که به سائقی براي موفقیت 

اگرچه اردوهاي ورزشی به . کسی که فکر می کند نمی تواند درسطح باال رقابت کند به ناگاه می فهمد که امکان چنین کاري هست

سائق به موفقیت در آنها بارور ندرت منجر به تغییرات تکنیکی می شوند ولی ورزشکاران رقابتی را در شرایطی قرار می دهند که 

  .شود می

، بعضی ورزشکاران، بلوغ جسمانی و هیجانی دیررس دارند، آنهایی که ممکن است در اوایل زندگی ورزشی خود تنبل، بی عالقه سرانجام

  .یا آشفته به نظر بیایند، به تدریج سائق الزم براي قهرمان شدن را از خود به نمایش می گذارند

اگر آنها بازي کردن را دوست . لیل آن را جویا شوید، کنجکاو شده و دبازي را ندارند) میل شدید(وقتی ورزشکاران بزرگ هوس : هوسـ 

  .هیجانی و جسمانی را نداشته باشند) الزام(ندارند ممکن است که آمادگی تعهد 

اگر کودکی از سن پنج یا شش سالگی به یک رشته ورزشی می پردازد و . شده باشند) بی رمق(ممکن است بعضی از ورزشکاران دلزده 

ممکن است الزم باشد این کودك مدتی را خارج از . راه تالش سختی را متحمل شده است، طبیعی است که دچار دلزدگی شوددراین 

بعضی از این کودکان به رشته خود برنمی گردند و اطرافیان باید . محیط ورزش صرف نماید و از رشته ورزشی خود کناره گیري نماید

اطرافیان باید این موضوع را بدانند که خود کودکان چه مقدار از ورزش دور شده اند و به . ته باشندآمادگی برخورد با این وضعیت را داش

  .چه میزان درك جدیدي درمورد آنچه که آنها از دست داده اند دارند و با حس انرژي جدیدي به بازي برمی گردند

وانشناسان ورزشی یا پزشک معالجه شود، مبتال نیست، ثبات بافرض بر اینکه ورزشکار به بیماري هیجانی که باید توسط ر: ثباتـ 

  .هیجانی درمتن ورزش می تواند فرا گرفته شود

تظاهرات هیجانی باید از همان ابتدا مورد توجه قرار 

گیرند زیرا درصورت تداوم می توانند عمر ورزشی 

ورزشکار و رابطه بین والدین، بازیکن و مربی را تخریب 

به کودك «عقیده دارد  "مورفی" دراین زمینه. کنند

بگویید تا زمانی که رفتار قابل قبولی از خود ارائه ندهد، 

. از فوتبال، بسکتبال یا هر ورزش دیگري خبري نیست

ورزشکار را مجبور کنید تا رفتارهاي منفی مهم خود را 

  ».تغییر داده یا آنها را ترك کند

 معدود ورزشکارانی هستند که افراد: سخت خوییـ 

یعنی این که ممکن است به . نزدیک به خود را بپذیرند

اما اگر . ر نباشندصقدر کافی براي رقابت درسطح باال م

مثل عملکرد نامطلوب در وضعیت هاي فشارزا، عدم تالش در جهت برنده شدن یا ارائه بازي (هرنوع عالمتی مبنی بر مشکل وجود دارد 

  .شیوه هایی براي کنترل آن وجود دارد) ي مناسب پیش نمی رودخوب، ترك کردن ورزش وقتی کارها در مجرا

ضمن اینکه بازي در سطوح سنی یا اندازه بدنی براي بعضی ورزشکاران مفید است با . ورزشکار را در وضعیت موفقیت آمیز قرار دهید

  .این حال می تواند براي بعضی مخرب باشد

سالهاست که مربیان . سازي شده می تواند به سخت خویی ورزشکاران کمک کندابداع تمرینات فشارزا و وضعیت هاي بازي شبیه 

مربیان تنیس . بسکتبال به جاي تمرینات هفت یا هشت نفر از پنج نفر براي آموزش توپگیري در مقابل پرس بازیکنان استفاده می کنند

کنند تا ازاین طریق توانایی عملکرد بازیکنان تحت شرایط شروع  0-5یا یک ست بعد از  0- 40بازیکنان را وادار می کنند تا بازي را از 

  .تقریبا غیرممکن را آزمون کنند

چه عملی می تواند از شما سربزند که موجب نگرش منفی ورزشکار شود؟ روانشناسان بعضی از مواقع پیشنهاد می کنند : نگرش مثبتـ 

. زدن، آنها می توانند درباره موضوعات مثبت با خود صحبت کنندبه جاي گالیه و نق . که افراد خودگفتاري مثبت را تمرین کنند
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می خواهم در نیمه دوم «و » می توانم این بازي را ببرم«، »می توانم در این بازي خوب ظاهر شوم«، »چه شوت خوبی«عبارتی همچون 

  .می توانند پیشگویی هاي کامبخشی باشند» بهتر بازي کنم

ایی از بازي را دوست دارند؟ چه چیزي از ورزش براي آنها سرگرم کننده است؟ چه چیزي می تواند از ورزشکاران بپرسید چه جنبه ه

ورزش را براي آنها لذت بخش سازد؟ اگر آنها سرگرم نمی شوند، چه کاري می تواند منجر به حذف موارد منفی شود؟ تمرین روي 

این کار می تواند . اجراي سطح باال را به ورزشکاران پیشنهاد کنیدتجسم سازي بازي ها و رویدادهاي آتی یا تصویرسازي خود درحین 

  .نوعی تمرین ذهنی محسوب شود و به موفقیت آنها کمک کند

والدین باید بدانند که زندگی خانوادگی صرف نظر از اینکه فرزند آنها چه قدر در ورزش موفق است، داراي همان روال : واقع گرایی-

مباحثات خانوادگی باید براي . ی باید به نسبت یکسان درمیان فرزندان ورزشکار و غیرورزشکار تقسیم شودوظایف خانوادگ. عادي است

تکالیف و کارهاي . به خصوص برادر و خواهرهایی که درگیر سایر فعالیت هاي غیرورزشی هستند، حول موضوعاتی غیراز ورزش باشد

  .درسی همیشه باید مقدم بر تمرین و بازي باشد

همه . همان گونه که قبال گفته شد، هیچ ورزشکاري کامل نیست. ن نباید از نقاط ضعف جسمانی و هیجانی چشم پوشی کنندمربیا

مربیان و والدین نباید از مطرح کردن نقاط ضعف هراسی داشته باشند بلکه باید . ورزشکاران نقاط ضعفی دارند که باید بهبود یابد

  .یب کنندورزشکار را به تمرین روي آنها ترغ

بازیکنی که به طور غیرواقعی فکر می کند که شکست ناپذیر است به . باالخره، همیشه کسی هست که می تواند شما را شکست بدهد

اگر با این تفکر قدم به میدان مسابقه . سمت شرایط رقابتی اي سوق پیدا می کند که ورزشکار بزرگ تر و بهتر از او برنده می شود

  .رهمین وضعیت قرار خواهید گرفتبگذارید شما هم د

باید به بعضی از . ازآن جایی که آموزش این ویژگی مشکل است، خود بازیکن است که می تواند به فراگیري آن اقدام نماید: تمرکزـ 

. ز دادورزشکارانی که داراي چشم و ذهن عجیب هستند به طور مرتب با دستورات کالمی که توجه آنها را به بازي معطوف کند تمرک

هم چنین خودگفتاري، حتی اگر با صداي بلند هم . باالخره، باید به ورزشکاران نحوه حذف آشفتگی ها را بدون گفتن به آنها آموزش داد

  .نباشد می تواند موجب تمرکز فرد روي عمل شود

اکنون وقت . ن مشکل حرکت کنندبازیکن می داند که عادت او چیزي نیست که آنها باید در اولین قدم به سمت تصحیح ای: تالشـ 

باالتر . آنست که برنامه تمرینی عمال نوشته و بررسی شود و مشخص شود چند ساعت در روز یا هفته براي تمرین بهبود آنها الزم است

توسط دراین مرحله، تصمیم هاي مشکلی باید . از حد متوسط بودن به یک تعهد زمانی نیاز دارد که بعضی میل به انجام آن نداند

به دلیل شرایط خانوادگی، مدرسه، تعهدات کاري یا عوامل خارجی ممکن است فرد نتواند به سطح . ورزشکار، والدین و مربی اتخاذ شود

شاید تغییر بعدي در شرایط امکان زمان . حتی اگر کاري از دست فرد برنیاید، او حداقل باید این واقعیت را بپذیرد. باالتر پیشرفت نماید

الزم براي پیشرفت را فراهم سازد اگر قبال ورزشکار وقت صرف می کرد و پیشرفتی حاصل نشده است، مشکل در الگو ها و  تمرینی

ممکن است یک مشکل این باشد که فرد فقط مهارت هایی را تمرین می کند که قبال درآن مسلط . فعالیت هاي تمرینی فعلی است

  .بوده است

اگر ورزشکاران . اقع بتوان انگیزه مند و صبور بود، اما ورزشکاران بزرگ هر دو ویژگی را دارا هستندمشکل است که بعضی مو: پشتکارـ 

درخواست از . ستاره در شرایطی قرار داده شوند که در جلسات تمرینی برنده نباشند، آنها از چگونگی مقابله با شکست درس می گیرند

  .ان غیر ستاره به آنها صبر و مدارا با ورزشکاران کمتر مستعد را می آموزدآنها براي تمرین مهارت هاي انتخابی با ورزشکار

با این حال، بعضی از . ژگی، یکی از ویژگی هاي هیجانی است که معموال بدون عامل خارجی ظاهر می شود این وی: رقابت جوییـ 

زمانی این ویژگی . رین بودن یا توانستن بروز می یابداین ویژگی از طریق چالش فرد براي بهت. بازیکنان مستعد لزوما رقابت جو نیستند

باالخره، وقتی فرد بالغ می شود، ممکن است . بهتر ظاهر می شود که فرد با گروه همسال خود و نه والدین یا مربی چالش داشته باشند

مناسب براي رقابت کردن کودك و ایجاد محیط . رقابت جویی که در گوشه اي از زندگی فرد وجود داشته وارد زندگی ورزشی فرد شود

  .فرد همسال خود، تنها کاري است که والدین می توانند انجام دهند
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  سخنی با مربیان و والدین

  

آنچه که الزم است والدین و مربیان انجام دهند این است که به شکل دهی استعداد ورزشکاران در فضاي مسابقه «جیم لور اعتقاد دارد 

و نیز می توان بر توانایی . ه این ورزشکاران، مهارت هاي سازشی مثبت، اداره انرژي و هدف چینی را یاد دادمی توان ب. »کمک کنند

هم چنین والدین، مربیان و سایر الگوهاي ایفا کننده نقش، می توانند به ورشکاران . شور و هیجان و اراده این ورزشکاران اثر گذاشت

  .ان دهندمستعد، نحوه ترسیم این ویژگی ها را نش

سرانجام، به خاطر داشته باشید اگر چه ویژگی هاي شخصیتی بنیادي ممکن است ثابت باشند ولی در محیط ورزشی داراي پویایی 

اعتماد به نفس می تواند از فصلی به فصل دیگر و حتی از مرحله اي : به عنوان مثال. مشکل فقط داشتن یا نداشتن آنها نیست. هستند

لیاقت . انتقال لحظه اي بیانگر عدم اعتماد با نفس در یک طرف و کسب اعتماد به نفس در طرف دیگر است. یر کندبه مرحله دیگر تغی

بیشتر مربیان، ویژگی هاي هیجانی . داراي درجاتی است و در مهرت هاي هیجانی همانند قابلیت هاي جسمانی تغییر می کند

پرسشنامه ذیل، نمونه اي از این پرسشنامه . د از مسابقه اندازه گیري می کنندورزشکاران خود را از طریق تکمیل پرسشنامه هایی بع

  .تن براي ارزیابی مسابقه والیبال به کار گرفته شده است –هاست که توسط مدرسه بیگ 

  

  ارزیابی مهارت هاي روانی

  :نام*

  :رشته*

  )استباالترین حد  5پایین ترین و  1(دور عددي که مناسب شماست دایره بکشید *

  1     2     3     4     5              آمادگی روانی قبل از بازي                                     

           1     2     3     4     5          فعالیت قبل از مسابقه                                              

  1     2     3     4     5                                     آمادگی هیجانی                          

             1     2     3     4     5                                        اعتماد به نفس                        

  1     2     3     4     5                                        کیفیت تالش                          

  1     2     3     4     5تمرکز                                                                           

  1     2     3     4     5        )                                                  توجه(ثبات تمرکز 

  1     2     3     4     5                   از مشکالت                              توانایی خالصی 

         1     2     3     4     5                 روانی                                        –تعادل روحی 

   1     2     3     4     5                  کنترل افکار منفی                                          

   1     2     3     4     5                  لذت بردن از بازي                                          

   1     2     3     4     5                 ارتباط با هم تیمی ها                                       

  از مسابقه امروز براي شما لذت بخش بود؟چه جنبه اي 

  چه جنبه اي از مسابقه امروز براي شما بیزار کننده بود؟

  

  

  ...ادامه دارد


