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آنها . ایوس و نا امید می شوندم رد گذشته خود نگاه می کنند، بسیاری از مربیان هنگامیکه که به عملک
باالترین  عداد باال ، هرگز نتوانسته اند بهاستاری از خود می بینند که علی رقم برخورد هورزشکارانی در کارنام

پاسخ آن است . رای ورزشکاران آنها افتاده استاما چرا چنین اتفاقی ب. سطوح عملکرد و موفقیت خود برسند

 نگرش .سیدن به اوج عملکرد نیاز دارند، در اختیار نداشته اندآن چرا که برای ر ی که این ورزشکاران همه
 .بین استعداد، موفقیت و تالش درست نبوده است آنها در مورد رابطه

حاکی از آن است که افراد در برابر استعداد ها و توانایی هایشان دارای دو نوع نگرش متفاوت ات بسیاری تحقیق
مفاهیم ثابت و غیر قابل تغییر و پرورشی هستند که هرگز  ورند توانایی و استعداد آنها عده ای بر این با. هستند

بیشتر از آنکه ورزشکارانی که چنین دیدگاهی دارند (. رشد عدم نگرش)ن آنها را پرورش داد نمی توا
و خصوصا در چشم  طول دوران حرفه ای خود باشند، دوست دارند در اذهان عمومینگران اوج عملکرد در 

 .با استعداد و متمایز جلوه کنند مربیان خود

اما دسته دیگر بر این باورند که  که توانایی  و استعداد مفاهیم قابل رشد و پرورشی هستند که می توان ثمره آن 

آنها اعتقادی به تساوی استعداد ها (. رشد نگرش) مشاهده کردرا از طریق آموزش، تالش و تمرین 
( کایی برنده هفت مدال طالی المپیکشنا گر آمری) حتی معتقد نیستند که همه می توانند مایکل فلپس. ندارند

فرسا و با شور و انرژی نمی  باشند اما به درستی درک کرده اند حتی مایک فلپس هم بدون سالها تمرین طاقت
وجود ما بر اساس آن بنا نهاده  استعداد را عاملی می داند که ،نگرش رشد. به چنین جایگاهی برسد توانست

تنهایی  آن را بهاستعداد مفهومی نیست  که  ،از منظر این نوع نگرش.  شده است و می توانیم آن را پرورش دهیم
راحتی به سمت موفقیت سرازیر شویم بلکه برای موفقیت باید از کمک آن بتوان به  تمام دنیا نشان دهیم و به به

 .این استعداد استفاده کرد

با بهره جستن  تایگر وود، پیت سمپراس و کارس کیرانیز جمله می توان گفت تقریبا تمام نوابغ دنیای ورزش ا
آنها به . هیچ کدام یک از آنها تنها به استعداد خود متکی نبوده اند. از نگرش رشد به قله موفقیت رسیده اند

طور پیوسته عملکرد خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند تا بتوانند نقاط ضعف خود را شناسایی و در 
ساله برنده مدال  83تامسکیو دیتا برنده مدال نقره المپیک و  ساله  14 دارا تورس. جهت بهبود آنها تالش کنند

دانه می هثابت کنند که تمرین و تالش متع توانستند با عملکرد خیره کننده خودطالی دوهای مارتن در المپیک 
  .نقض کند نیز در مورد سن راحتی  تواند باورهای نادرست 
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 هایبرابر فرایند در سالم تر ینگرش رشد می تواند رفتارتحقیات بسیاری نشان داده است که برخورداری از 
به گونه ای همچنین این نگرش می تواند ظرفیت نقد پذیری ورزشکاران را . ایجاد کند یو تمرین یآموزش

اما  .مواجه با موانع و مشکالت عملکرد بسیار بهتری از خود در طول زمان نشان دهندافزایش دهد که هنگام 

  مربیان چگونه می توانند چنین نگرشی را در ورزشکاران خود پرورش دهند؟: استسوال کلیدی این 

نها نگرش به  ذهن می رسد که باید به آ قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم سواالتی در مورد این دو نوع 
 .پاسخ دهیم

ات بشر و ذ ول طبیعی تربیتکدام یک از این دو نگرش می تواند درست باشد؟ اگرچه توانایی و استعداد محص
پژوهش . شد بر نگرش عدم رشد استبه شمار می آیند اما تحقیقات بسیار زیادی حاکی از برتری نگرش ر

. بسیار باالی داردت که مغز انسان قابلیت شکل پذیری جدید روانشناسی و عصب شناسی نشان داده اس های
هنگامیکه افراد در حال پرورش و توسعه استعدادهای خود هستند مغز، توانایی زیادی در ایجاد  به عبارت دیگر

آنِدرس اریکسون ، از پیشگامان تحقیق در این زمینه نشان  .تغییرات جدید و سازماندهی مجدد خودش دارد
با اعث تمایز افراد نابغه داده است که تقریبا در تمامی رشته ها از جمله ورزش، علم و هنر، تنها عاملی که ب

 .تمرین، تکرار و تالشر همتایانشان می شود عاملی نیست جز دیگ

آیا نگرش انسان ها با  سطح توانایی های آنها مرتبط است؟ جواب منفی است یا حداقل در ابتدای امر این 
ته باشند اما آن دسته از داشرا انسان ها می توانند هر کدام یک از این نگرش ها . موضوع نمی تواند درست باشد

افراد که به نگرش رشد اعتقاد دارند توانسته اند عملکرد بهتری در طول زمان در مقایسه با سایرین داشته 
 .باشند

آیا باورها و نگرش ما نسبت به مسایل اطراف، امری تغییر ناپذیر هستند یا در گذر زمان می توانند تغییر کنند؟ 
ند فرایندی کامال ثابت و بدون تغییر باشد اما از آنجایی که طرز تفکر ما از نگرش و طرز تفکر ما می توا

باورهای ما تشکیل شده است و باورهای ما اموری قابل تغییر هستند، می تواند نگرش را امری قابل تغییر 
 . دانست

ا ب آن محیط ایجاد می کنند که در ذهن دنیای روانشناختی مجزایی  ،گرش رشد و عدم رشدهرکدام از دو ن
  .ندخاصی عمل می ک و قوانین  استفاده از اصول
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                                              : اصل اول

 استعداد به عنوان مهمترین فاکتور :نگرش عدم رشد 

 یاد گیری به عنوان مهمترین فاکتور :نگرش رشد 

مهمترین هدف من  خوب جلوه دادن خود و : که  معتقد به نگرش عدم رشد هستند می گویند افرادآن دسته از 
معموال فعالیت هایی را انتخاب می کنند که در نهایت باعث می شود آنها در این گروه از  افراد . استکارهایم 

که در خالل آنها ی فعالیت های چالش برانگیز و انجام چشم دیگران باهوش تر بنظر برسند و از انتخاب
دسته از افراد بر این باورند که میزان هوش افراد ثابت و غیر قابل  این. یادگیری رخ می دهد، امتناع می کنند

یست که باید انجام دهند دن در نظر دیگران در تمام مدتجلوه کر باهوش.تغییر است    .تنها کار

. باشدبسیار مهمتر از کسب نمره عالی می  یادگیری هاما در سوی دیگر، معتقدین به نگرش رشد بر این باورند ک
این گروه از افراد همانند ورزشکارانی که به برنده شدن اهمیت می دهند، کسب نمره خوب را مهم و ضروری 

در نهایت این دسته .  ارجح می دانندبر هر چیز دیگر یادگیری در هر شرایط را می دانند اما بیش از هر چیز،  

این گروه از افراد به  .در پایان نتایج بهتری کسب خواهند کرداز افراد با آنکه استعداد ذاتی زیادی ندارند اما 
 دلیل تمرکز بر فرایند یادگیری و آموزش ، مطالعه عمیق، مدیریت بهتر زمان و حفظ انگیره در باالترین سطح

 و سپس  به دنبال علت آن به سرعت در صورت داشتن عملکرد پایین ، خود ، عملکرد بهتری خواهند داشت و
 .جبران آن خواهند بودپیدا کردن راهی برای 

حال سوال آن است . گذار از مرحله ای به مرحله دیگر، نگرش افراد نقش مهمی در زندگی آنها ایفا می کند در 
دارند  در استفاده از تمام ظرفیت ها برای یادگیری یسع آیا افراد در حال گذار از مرحله ای به مرحله دیگر،که 

ای ممتاز ، آن دسته به عنوان مثال در بررسی ورود دانشجویان به دانشگا ه. یادگیری برای آنها اهمیتی ندارد  یا
و استفاده از موقعیت مناسب  کمبودها به جای جبران هستند معتقد به نگرش عدم رشداز دانشجویانی که 



5 
 

و آینده خود را از این طریق به خطر انداخته ی در پنهان کردن نواقص و کمبود ها خود کرده اند پیش آمده، سع
 .اند

                      : اصل دوم

یاد نیس  نیازی به تمرین: نگرش عدم رشد  .تو تالش ز

    .رمز موفقیت تمرین متهعدانه، تالش و: نگرش رشد

. زیاد ندارند و تمرین نیازی به تالش ،که به دلیل داشتن استعداد طبیعی افراد با نگرش عدم رشد بر این باورند

یاد  حقیقت آنها باور دارند  در یر سوال می بردتالش ز این باور  یکی از  .توانایی و استعداد آنها را ز

این دسته از ورزشکاران هرگز سخت . استبسیاری از ورزشکاران با استعداد مهمترین دالیل عدم موفقیت 
دچار نا امیدی و شکست  م مواجه با مشکالت در نتیجه هنگا و کوشی و ممارست را یاد نخواهند گرفت

اما پیروان  نگرش رشد می دانند که باید سخت کوش باشند و از این سخت کوشی لذت .خوردگی می شوند

 .کردسخت کوشی  استعداد و توانایی آنها را شعله ور خواهد آنها همچنین می دانند . ببرند

وفقیت به طور خودکار به به دلیل داشتن استعداد، م بسیاری از ورزشکاران دنیای حرفه ای بر این باورند که 
در دنیای ورزش های المپیکی  هرگز مربیان  چنین لطفی در حق ورزشکاران  سمت آنها خواهد آمد حال آنکه

ا به دلیل داشتن باوری که تنه. ذهن آنها شکل گیرد خود انجام نمیدهند و اجازه نمی دهند چنین باوری در
 .ایستاد، باوری نادرست و غیر حرفه ایست بر روی سکوی قهرمانی خواهند استعداد

نتایج تحقیقات نشان میدهد،  هر چه ورزشکاران  بیشتر بر این باور باشند که  توانایی های ورزشی آنها نتیجه 
 .داشته باشندنیز ی شان، می توانند عملکرد بهتری در فصل های بعد تالش و تمرین آنهاست نه استعداد ذات
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          : اصل سوم 

 فرار یا پنهان کردن نواقص هنگام رویارویی با موانع :نگرش عدم رشد

 اشتباهات و رویارویی با نواقص و کمبودهاپذیرفتن : نگرش رشد

موانع با هنگام رویارویی  توانند راه حلی مناسبتجربه ثابت کرده است که معتقدین به نگرش عدم رشد نمی 
از این به بعد ’’  هستند و از عباراتی مانند  کردن میانبر یا تقلب  بعد از هر شکست، آنها به دنبال پیدا. پیدا کنند

دن دیگران یا ها همیشه به دنبال متهم کرآن.  استفاده می کنند ‘‘وقت کمتری روی فالن موضوع می گذارم
داشته  خود را با افرادی که عملکرد ضعیف تریو برای آنکه احساس بهتری داشته باشند  تراشی هستندبهانه 

به هر کاری  آنها دست. اند مقایسه می کنند و از این طریق احساس برتری کاذبی به آنها دست خواهد داد
 . رس بگیرندخواهند زد اما هرگز حاضر نخواهند بود با مشکالت روبه روبه شوند و از آنها د

از ذاشته شدن پس از کنار گ آور  اسکاتلندی از جمله کسانی بود که  ل، دوچرخه سوار مدا کریس هوی

 ،و تمرین سرسختانه روز افزون و تالشد بلکه توانست با تقدیر و سرنوشت خود را لعنت نکر المپیک نه تنها
 . و مجددا به قله های موفقیت برسد ش دهدمهارت ها و توانایی هایش خویش را پرور
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     ارتباط بین نگرش رشد و عدم رشد

. داد آموزش نگرش را نوع  کردن یکی از راه هایی است که میتوان از طریق آن تعریف و ستایشبه طور کلی،
مطالعات بسیاری نشان داده است تعریف کردن از استعداد و توانایی کودکان و نوجوانان  باعث ایجاد نگرش 

 باعث می شودزیرا تعریف کردن از آنها . و واضح است علت این امر بسیار ساده. ا می شودعدم رشد در آنه
پس از تعریف . که مربی به آن اهمیت می دهد تنها چیزی است   اآنه که استعداد و هوش آنها باور داشته باشند

و تمجید از هوش و استعداد دانش آموزان یا ورزشکاران مشاهده شده است که آنها خواهان فعالیت های ساده 
ستعداد زیرا آنها نمی خواهند ا.امتناع می کنند فعالیت های چالشی که بتوان از آنها درس گرفت و از انجام اند 

سختی ها، اعتماد به نفس   بنابراین پس از  چند مرحله رویارویی با موانع و دازندبه خطر انخدا دادی خود را 
. درصد آنها در مورد نتایجی که بدست می آورند دروغ می گویند 14از دست می دهند و تقریبا بیش از خود را 

 اما به راستی چه چیز را باید مورد ستایش و تعریف قرار داد؟

رویایی  راهبردهایی که هنگام)  تعریف و تمجید از تالش  و شیوه انجام فعالیته است مطالعات نشان داد

باعث ایجاد ( درس گرفتن از موانع می شود در نهایت منجر به یادگیری و و با چالش ها به کار برده می شود 
و از این همواره به دنبال  رویارویی با چالش هاست حالت فرد  در این. دنگرش رشد در ذهن افراد می شو

بنابراین یکی از . تقابل احساس لذت می کند و حتی انگیزه خود را پس از چنین تقابلی از دست نخواهد داد
وظایف مربیان افزایش تمرکز ورزشکاران بر روی فرایند آموزش و یادگیری و پرورش استعداد ها و کاهش 

تمرکز بر روی فرایند یاد گیری و پرورش نه تنها عامل موفقیت . تعدادهای طبیعی استتمرکز آنها بر روی اس
جبران آن آماده می سازد درحالیکه تمرکز محض بر ران را برای رویارویی با شکست و آنهاست بلکه ورزشکا

 .بروی استعداد ها چنین دستاوردهایی نخواهد داشت
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در این نرم افزار . وزش مستقیم نگرش رشد نیز میسر شده است، آم Brainologyبا استفاده از نرم افزار 
هنگامیکه که فراگیر چیز جدیدی می . شده است که باعث ارتقاء عملکرد مغز می شود فعالیت هایی ارائه

آموزد، مغز راه ارتباطی جدید در درون خود شکل می دهد که هر چه این راه های ارتباطی بیشتر شود، توانایی 
مطالعات ثابت کرده است که آموزش مستقیم نگرش رشد باعث افزایش انگیزه و  .ر افزایش می یابدذهنی فراگی

 .در نتیجه موفقیت های بیشتر  خواهد شد

’’ نگرش عدم رشد،  موافقت یا مخالفت با جمالتی از قبیل  ه های شناسایی ورزشکاران معتقد بهیکی از را
شما قادر به ’’  یا  ‘‘ توانایی های ورزشی شما محدود و مشخص است و شما نمی توانید آنها را تغییر دهید

همچنین مربیان می توانند با  .است‘‘  یادگیری مفاهیم جدید هستید اما قادر به تغییر توانایی خویش نیستید
 :مانند زیر، نوع نگرش ورزشکاران خویش را شناسایی کننده از سوال هایی فاداست

 تالش .% +... استعداد ذاتی..% ..=نایی شما توا

 

 نگرش مربیان

تن استعداد تمام آن برای این دسته از مربیان داش. هندتنها به داشتن استعداد اهمیت می د بسیاری از مربیان
این دسته از مربیان زمان کمتری با سایر بازیکنانی .رسیدن به موفقیت الزم دارندچیزی است که بازیکنان برای 

نظر آنها از  استعداد کمتری  برخوردار هستند و از آنجایی که نقد بر عملکرد را نوعی عیب که از  می گذرانند
ان تمام تالش خود را در این حالت بازیکن .جویی و رد توانایی های خود می دانند، انتقاد پذیری کمتری دارند

 .ام می دهند و دوست دارند سوپر استار مربی خود باشندیر قرار دادن مربی  انجبرای تحت تاث

این گروه از . دسته دیگری از مربیان عالوه بر داشتن استعداد ، به پرورش روحیه  و کار تیمی معتقد هستند

پیشرفت تنها از پشتکار، یادگیری و انگیزه ،  تالش، فاکتورهای موفقیت مانندان به خوبی می دانند مربی
  .راه فعالیت تیمی میسر می باشد
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  نتیجه
اشتبهاهات و بازخورد ها و  ، غنیمت شمردن چالش ها ،گیری به معنای  یاد نگرش رشد در سطح بازیکنان

 .درک صحیح از نقش تالش و کوشش در ایجاد استعداد و توانایی است داشتن مهمتر از همه

را  ورزشکار و پشتکار ، تالش تیم مربیگری نگرش رشد هنگامی قابل پرورش است که ،سطوح سازمانی در
مربیان نباید . و تنها استعداد محض را مالک موفقیت ندانند عالوه بر استعداد، جزو مهارت های ورزشی بداند

 .خود باشندنقش استعداد یاب را داشته باشند بلکه باید مشاور و راهنمای ورزشکاران 

اما اگر  به . رش رشد داشته باشد، تنها به دنبال استعداد خواهند بودمیکه تیم مربیگری نگرشی غیر از نگهنگا
یگری می تواند این تیم مرب.تعدادهاستاستوسعه و  پرورش  کشف، عتقد باشند، هدف اصلی آنهانگرش رشد م

ش خود را را زم عشق و عالقه ورابا تم توانستند هنسلی ک.تربت کنند مایکل فلپسورزشکاران المپیکی مانند 
 .برسانند تتر سطح موفقیبه باال


