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 چکیده 
ها و کشف و  کنند و توجه به آن اساسی در پیشرفت ورزش یک کشور ایفا می  یاستعدادها نقش 

 پژوهش،این انجام ف از هد. ها یکی از عوامل اساسی موفقیت در ورزش استاین استعداد توسعة

ال  دوم فوتس دستة اول و  در توسعة استعدادهای موفق در لیگ دستة مؤثرتحلیل وضعیت عوامل 
همة بازیکنان   پژوهشآماری  ةجامع. پیمایشی بود -زنان ایران بود. روش پژوهش ازنوع توصیفی

صورت  ه بکه بودند  1396-97در فصل  نفر(  202)  ایرانفوتسال زنان  یدو دستة یک و  لیگ دستة
  بود   ( 2011مودج )موفق  استعداد    توسعة  ة نامپرسش   ،شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات کل

رسید و  بدنی  نامه به تأیید اساتید متخصص تربیت سؤال داشت. روایی این پرسش   51که هفت بعد و  
ها از آمار توصیفی و  داده  لیوتحله یتجزآمد. برای  تسدبه  کرونباخ طریق آلفای پایایی آن از 

استفاده شد.  22اس.پی.اس.اس. و  24آموس نسخه افزارهای قالب نرم )فریدمن( در استنباطی 
ترین  ، بیش 0/ 71، بعد فرهنگی با بارعاملی پژوهشهای لفه نشان داد که دربین مؤ پژوهش های یافته 

ی،  کلطوره . برا بر توسعة استعدادهای موفق داشتند  ثیررین تأ، کمت0/ 28و حمایت مالی با بار عاملی  
د برای فرایند موفقیت خود در رشتة ورزشی بیشتر از همه نیازمند  استعدا زیکنان با، بابراساس نتایج 

های ورزش زنان  عنوان یکی از چالش تأثیر و توسعة عوامل فرهنگی هستند و شاید این مسئله به 

 . ان باید به این نتایج توجه کنندان ورزش در بخش زنحاضر باشد که مدیر درحال
 

 زنان ،  استعداد ، توسعةفوتسال استعدادیابی،واژگان کلیدی: 
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 قدمهم
ها انسان .گیردها قرار میوسیعی از اهداف و انگیزه ةهای ورزشی در دامنختن به فعالیتیل پرداالد

که یکی   ممکن است به یک فعالیت ورزشی بپردازند  که دارند، های متنوع و متفاوتیحسب خواستهبر

توانایی یک استعداد،    (.2012،  پور، رحیم و حضرتخدایاریاز عوامل ایجاد این تفاوت، استعداد است )

طریق این توانایی، تعریف رسیدن به موفقیت ازفرد در انجام کارها با میانگین باالتر از حد طبیعی و 

یند ها، فرایکی از مفاهیم بسیار مهم در ورزش(. 2014، 1، بابالوال و اویسگوان )آلویوده شده است

موضوعی جالب  کنند،کار میویژه برای کسانی که با ورزشکاران جوان استعداد است که به شناسایی

شناخت کافی از علوم مختلف ورزش   ،دیگرازطرف(.  2010،  زاده)شیخ، شهبازی، امینی و غالمعلی  است

نیازهای ی این علوم بدون تعیین پیشریکارگبهاما  ج موفقیت اهمیت بسیاری دارد؛در رسیدن به او

جمله وظایف مربیان، کند. با توجه به این مطلب، ازی مفید علوم را محدود میریکارگبه اولیه، فرصت 

در انتخاب نیروی مستعد برای رشتة  قیت، تواناییغیر از آگاهی از علوم ورزشی و نقش هریک در موف

نیاز اولیه و ان فن، عاملی بسیار مهم و پیشنظران و متخصصنظر است که به گواه بیشتر صاحبمورد

نیازهای اولیه و توجهی به برخی از عوامل یا پیشبی ،شکالزم برای موفقیت در ورزش است. بی

تردید اما بی  کند؛احتمال موفقیت را ناممکن نمیکننده که با عنوان استعدادیابی مطرح هستند،  تعیین

یند فرابه  در ورزش استعدادیابی (.2004، معمری و ، حیدریمحدود و ضعیف خواهد کرد )ابراهیم

استعداد ،  و توسعهشود  گفته می  برتری در یک ورزش خاص  2ظرفیتکنندگان فعلی با  شناخت شرکت

، )واینزتعریف شده است    ظرفیتبخشیدن به این  ترین محیط یادگیری برای تحققآوردن مناسبفراهم

ر پرورش اولین گام داستعدادیابی  بسیاری از متخصصان معتقدند که  (.  2008  ،3لنویر، ویلیام و فیلیپارتز

مالی جویی در زمان، منابع انسانی، این افراد اعتقاد دارند که استعدادیابی باعث صرفه است.قهرمانان 

موجب افزایش کارایی نظام استعدادیابی  ،همچنین .شودعملکرد می هترینو غیره در رسیدن به ب

 کندممکن میسازی را کند و پشتوانهشود و کار مربی، ورزشکار و مدیر را آسان میپروری میقهرمان

استعداد توجه  ورزش دنیا به استعدادیابی و توسعةکشورهای پیشرو در  ،امروزه .(2004)گائینی، 

 ای دارند.ویژه

استعداد در سنین پایین ران بایی ورزشکااای شناسهساختار  ةتالش برای توسعدرحال   جهانای  هکشور

 هاآن رفت اند تا میزان پیشمستعد متمرکز شدهای موجود در افراد خاص و ها بر قابلیتهآن .ستنده

شناسایی و (.  200٦،  4بوتنبرگ و شیبلیکناپ، وان، دیسچرو)دی ب دهنرا در ورزشی خاص افزایش د
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، مربیان، پژوهشگرانذهن و است م مهدارند، احتمال موفقیت ورزشی در آینده  هتربیت جوانانی ک

، 1راسلو  ، سالملداخود مشغول کرده است )ریگنایر هب بسیارا را هو فدراسیون هاتهیئا، هباشگاه

به رسیدن به نخبگی در ورزش از دیدگاه استعدادیابی، فقط  ، باید توجه داشت کهوجودبااین (؛1٩٩3

بسیار مهم  تة افراد مستعد نیزبلکه هدایت، کنترل و ارزیابی پیوس کشف افراد در سنین پایین نیست؛

موفقیت به آن ها برای ورزش استعدادیابی یکی از عواملی است که همة (.201٦، پورآقا)حاجیاست 

شناسایی استعدادها   مندان فراوانی دارد که فرصت را برایعالقهها، فوتسال  میان آننیازمند هستند و در

 کند. بیشتر می

ویژه های رقابتی است؛ بهدر ورزش  ای مهم، اما مسئلهاستعداد موضوعی پیچیده  تعدادیابی و توسعةاس

 و بازیکنان برای تجاری یمعنا استعداد، شناسایی توانایی که مانند فوتبال و فوتسال هاییورزش در

آن فیفا  که    داخل سالن فوتبال است  ، درواقع نسخةفوتسال(.  2008،  2دارد )ورلجیک و مالت هاباشگاه

ها بین سایر ورزشو پرتحرک است که توانسته است در انگیزاین ورزش بسیار هیجان کند.اداره میا ر

اوتاویو، ، دی)کاستانا  دست آوردبهدر سطح جهان    را  محبوبیت فراوانی  مند شود وای بهرهاز جایگاه ویژه

یندی ستعدادیابی و توسعة استعداد فرها، ادر فوتبال و فوتسال و سایر ورزش. (200٩، 3آلوارز و  ورا

، سرانوکرده است )  خود جلب  های پژوهشی زیادی را بهتوجه تیمتکامل است و  پیوسته درحالاست که  

بسیاری از جوانان  های موردعالقةفوتسال نیز مانند فوتبال یکی از ورزش(. 2014 ،4شاهیدیان و لیته

شود و محبوبیت افزوده می  به آن  مندیز بر تعداد افراد عالقهروز ننوجوانان کشور ایران است که روزبه   و

وجود نوجوانان و جوانان کشور فرصتی به بین  بین اقشار مختلف کشور دارد. این محبوبیت درنی درفراوا

، توسعه داد و برای و سپسکرد  آورده است که با استفاده از آن بتوان استعدادهای فراوانی را شناسایی  

مطالعات داخلی و خارجی   .اندرکاران این ورزش نیاز استن کار، به توجه ویژة مسئوالن و دستانجام ای

داخلی تاکنون ولی در مطالعات    ؛اند استعداد پرداخته  احث مربوط به استعدادیابی و توسعةزیادی به مب

 استعداد شده است. توجه کمتری به توسعة

عواملی مانند نتیجه گرفتند که  (  2015)  امیرنژادو    ، رضویزاده میرکالییقاسمشده،  انجامدر مطالعات  

های پایه، دعوت افراد طریق برگزاری مسابقات منظم در ردهومیدانی ازهای دوتوجه فدراسیون و هیئت

شدن تروجود حامیان مالی، فعالبا ورزش آموزشگاهی،  مؤثربرتر در اردوهای تیم ملی و همکاری 
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سنتی به  ، تغییر روند استعدادیابی از شیوةهاشهرستان ها وهای استعدادیابی در سطح استانکمیته

، رحمانید.  ندار  ریتأثبر پرورش استعدادهای ورزشکاران دوومیدانی ایران    ،و آموزش آن به مربیان  نوین

های حمایتی، حمایت های پرورش بلندمدت، شبکهلفه( دریافتند که مؤ201٦) خلجیو  زادهخسروی 

 .موردتوجه هستندبرانگیز و درک ورزشکار در محیط پرورش استعداد لی، محیط حمایتی تالشما

هداف نبودن ا( به مواردی مانند نبود اهداف راهبردی و بلندمدت، روشن201٦)  عیدیو    ، یوسفینظری

های سیستم عنوان ضعف، بهحمایت مالیسیستم استعدادیابی، نبود منابع و تجهیزات کافی و نبود 

( نیز برخی از مشکالت 201٦)  گنجوی و سجادی، اشرفدوستداری  ردند.اشاره ک  توسعة استعداد ایران

و اصولی برای استعدادیابی و  استعدادیابی فوتبال را کمبود امکانات مالی و مادی، نداشتن برنامه

 استعداد موفق امل توسعة( در پژوهش خود عو2011) 1مودج. دانندها میخانواده نکردنهمکاری

انواده، عوامل فرهنگی و نقش فردی، حمایت خ انگیزه و آرزوها، توسعة، را محیط یادگیری فوتبال

یژگی اصلی برای سیستم و ( دریافتند که پنج2007) 2آبراهامو  ، کولینز مارتیندالهبرشمرد.  مربی

بلندمدت، حمایت ها و اهداف  د که شامل روشناستعدادها در ورزش بریتانیا وجود دار  محیطی توسعة

شده دار و شخصیادامه  بر توسعة مناسب و نه موفقیت اولیه، توسعة  دیتأکهای منسجم گسترده،  و پیام

خود نتیجه  ( در مطالعة2005) 3. وُلفندن و هالتو توسعة یکپارچه، جامع و سیستماتیک هستند

اطالعاتی، فداکاری،  )محسوس(، حمایت درکقابلگرفتند که مواردی مانند حمایت عاطفی، حمایت 

( 201٦) 4وسترمارک د.ندار ریتأثجوان تنیس  ، در توسعة استعدادهای نخبةفشار و رابطه با مربیان

شامل فرهنگ جوانان و هستند، تعداد در فوتبال زنان سوئد نیاز اس عواملی محیطی که برای توسعة

کار وجامعة ورزش محلی، جامعة کسب، شهرداری، مدیریت مدارس،  کشور سوئد، فرهنگ فوتبال، رسانه

ن مدرسه و باشگاه، مربیا  ،محلی، فدراسیون فوتبال، سیستم آموزشی در محیط کالن و در محیط خرد

 .ی دیگر، مدرسه، خانواده و دوستان درنظر گرفتندهاها و باشگاهرابطه با تیم مدیران باشگاه و نیز

استعدادهای باشگاه فوتبال  های توسعةیژگی( و2013) 5، آلفرمان، هنریکسن و کریستنسن الرسن

دانمارک را مواردی مانند وجود روابط نزدیک، حمایت از اهداف ورزشی با محیطی  ٦اَی.جی. اف

های روانی )مانند ایجاد خودآگاهی، نظم و انضباط، مهارت تر، حمایت از توسعةگسترده

های متنوع، تمرکز بر های اجتماعی(، آموزشیندها و عملکرد و مهارتدهی، مدیریت فراخودسازمان

 ها، آن همچنین سازی تالش برشمردند.و یکپارچه منسجمبلندمدت، فرهنگ سازمانی قوی و  توسعة
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استعداد شامل ارتباط بین بازیکنان و کارکنان باشگاه   در توسعة  مؤثرنتیجه گرفتند که عوامل محیطی  

در استعدادپروری فوتبال هند   مؤثر( از عوامل  2001)  1موندها  .حمایت خانواده و بازیکنان دیگر استو  

ی و رفاهی شگذاری مالی، حمایت معنوی، آموزکیفیت، سرمایهجانبه، مربیان باوجود یک برنامة همهرا  

عوامل  (2012) 2هاروودو  ماینارد، بوت، میلز برشمردند. ان و استفاده از علوم جدید ورزشیبازیکن

دیگران مانند مربیان، خانواده و  یرگذاریتأثمحیطی ) ة فوتبال را عواملنخب کنیباز ةدر توسع مؤثر

گرایی، وجود میل و اشتیاق، اخالق، پذیری و تیمنفس، خودآگاهی، رقابتهدوستان و تدارکات(، اعتمادب

( نتیجه 2015) 3تینگرهمچنین فایث زشی و شایستگی اجتماعی و عاطفی درنظر گرفتند.هوش ور

پیشرفت، کنترل انتظارات،   های روانی توسعة استعدادها، مقابله با استرس، انگیزةگرفتند که شاخص

محیط   پذیری، ارتباط با مربی، شرایط تمرین،خالقیت، شایستگی اجتماعی، تمرین  های فکری وتوانایی

  یادگیری و محیط خانواده هستند.

یند استعدادیابی محسوب کنندة فراجزء تکمیل ،استعداد انتخاب و توسعةنچه بیان شد، مبحث بنابر آ

استعدادهای موفق در  در توسعة مؤثرعوامل  بندینیز به بررسی و اولویت که در این پژوهش شودمی

 بررسی و مطالعه مختلف هایجنبه از  زنان همواره فوتسال زنان در کشور پرداخته شده است. ورزش

تمامی است و  نرسیده الزم پویایی به مطالعاتی، حوزة یک عنوان به کشور ایران هنوز  در اما است؛ شده

آن هم در بخش ورزش  ،یابیهای استعداددنبال معرفی شاخصبهدر داخل کشور حاضر  هایپژوهش

های حضور فوتسال بانوان شامل محدودیت مشکالت فراوان در حیطة دیگر،ازطرف  .نداهبودمردان 

برخی از  نداشتنتمایلهای دولتی و خصوصی و حمایت مالی بخشت، نبود ها، کمبود امکاناآن

دلیل، همینو به آورند بانوان نتوانند به این ورزش روی  که تعداد زیادی از اندباعث شده هاخانواده

 توان استعدادهای بالقوةخوبی نمیشود و بهمحدودیت مواجه مینیز با استعداد  و شناسایی کشف

ورزش   ةتوسع  رد مؤثر عوامل به پرداختن لزوم و اهمیت ،همچنین  وزه شناسایی کرد.کشور را در این ح

 را حاضر انجام پژوهش زمینه، ضرورتاین در تخصصی مطالعات ندادنانجامو  زنان گروهی و قهرمانی

ت در توسط بانوان فوتسالیس یالمللنیبکسب عناوین مطلوب در مجامع  .کندمی آشکار ازپیشبیش

ند که چه باش سؤالاین پاسخ برای یافتن  دنبالبهرا بر آن داشت تا  چهار سال اخیر، پژوهشگران

عوامل را  یک از این، اهمیت هر؟ همچنینهستند مؤثر عواملی در ایجاد و توسعة یک استعداد موفق

برای نخستین  پژوهش حاضر  عنوان هستة اصلی ورزش، بررسی کنند؛ بنابراین،از دیدگاه بازیکنان به

 
1. Hammond 

2. Mills 

3. Feichtinger 
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استعدادهای   در توسعة  مؤثرعوامل    بندیو اولویت  دنبال بررسیبه  ،ویژهبا هدفی  طور اختصاصی و  هبار ب

شدنی بود که تاکنون پژوهشی توجیه انجام این پژوهش از این جهت    .فق فوتسال زنان در ایران استمو

 ،همچنین جام نشده است.استعدادهای موفق ان در توسعة مؤثربندی عوامل بررسی و اولویت درزمینة

 ها جلوگیری کند واستعدادانرژی و رفتن وقت، هزینه، تواند از هدرمی این پژوهشاستفاده از نتایج 

یافتن فوتسال ، باعث رونقسال بانوان و درنتیجهباعث شکوفایی و پرورش استعدادهای بیشتری در فوت

 . بانوان کشور شود

 

 پژوهش  یشناسروش
 هایپژوهشو ازنوع    که به شکل میدانی انجام شداست    پیمایشی  -نوع توصیفیحاضر از  پژوهشروش  

 فوتسال بانوان  یدودستة یک و  بازیکنان لیگ دستة پژوهش،آماری این  ةجامع. نیز استکاربردی 

 در لیگ دستة   نفر  120  تعداد آنان  ،کشور  فوتبالفدراسیون    شده توسطاعالم آمار  که طبق  بودند    ایران

شمار انجام شد و صورت تمامبهگیری نمونه. بود 13٩٦-٩7 در فصلدو  فر در لیگ دستةن 82یک و 

استعداد  »عوامل توسعة ةنامپرسشگیری، ابزار اندازه. ندها برگشت داده شدنامهصد پرسشدر 100

توزیع شد.  نامه، پرسشسازیکه بعد از ترجمه و بومی ( بود2011نامة مودج )برگرفته از پایان «موفق

د و با توجه به شرایط ورزش ( ترجمه ش2011نامة مودج )ابتدا اصل پرسش ،سازی ابزاربرای بومی

شده ، روایی و پایایی آن برطبق توضیحات دادهسپس  ند.برخی اصالحات در نگارش آن انجام شد  ،کشور

ها ها هیچ تغییری نکرد؛ اما ادبیات و نگارش سؤال شناسی پژوهش انجام شد. تعداد سؤالدر روش

 )هفت شامل محیط تمرین و مسابقه سؤال 51بعد و  نامه دارای هفتاین پرسش .تغییر داده شد

(، عوامل سؤال  10(، حمایت خانواده )سؤال  (، توسعة فردی )پنجسؤال  ها )شش(، انگیزه و آرمانالسؤ

ابزار گردآوری  ( بود. سؤال ( و نقش مربی )هشتسؤال (، حمایت مالی )هشتسؤال فرهنگی )هفت

های ملی سرمربیان تیم جملهاز ، فوتسال کشورنظران نشگاهی و صاحببا نظر اساتید داها داده

 آزمون آلفای کرونباخ وسیلةهب نامهپرسشپایایی  .دشن تعیین روایی االنوجوانان، جوانان و بزرگس

 پژوهش هایداده وتحلیلتجزیه  برای به آن اشاره شده است. شمارة چهارکه در جدول  محاسبه شد

 1اس.پی.اس.اس.  افـزارنرم  و  آمار استنباطی )آزمون فریدمن(  درصد فراوانی(،  انی وآمار توصیفی )فراو از

گیری متغیرهای پژوهش از اندازه هایمـدل ، برای بررسی روایی سازه و ارائةو همچــنین 23نسخة 

 شد. استفاده 24نسخة  2آموس افزار نرم

 
1. SPSS 

2. AMOS 
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مقدار  .کندشدن کفایت مینمونه برای عاملی ة، اندازدهدنشان می شمارة یکجدول  طورکههمان

ها دهد که دادهاست و نشان می یقبولدر سطح قابلو دست آمده است هب 78/0برابر با  ة کی.ام.اُ.آمار

محاسبه   Sig  =  001/0سطح معناداری نیز    ،طرفی. ازندحلیل عاملی شدن برخورداراز قابلیت الزم برای ت

های الؤس  ،ترتیببدین  است؛بارتلت    ةها ازسوی آماربودن دادهیی عاملیتوانا  دهندةشده است که نشان

 هاو آن  سنجندمیخوبی  را به   نظرامل موردوع متغیرهایی باشند که  توانند  می  نامهدر پرسش  شدهمطرح

 استفاده از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مجاز است. کنند؛ بنابراین،میرا شناسایی 
 

 

 .  اکی.ام. مقدار آماری -1جدول 

 

 

 

 
 

 
 

 نتایج

 دهندگان آمده است.پاسخشناختی های جمعیتنتایج یافته شمارة دو،در جدول 

 ٩2سال )  25تا    21شود، بیشترین تعداد در طبقة سنی  طورکه در جدول شمارة دو مشاهده میهمان

مدت ها در لیگ بههای حضور آن نفر( دارند؛ تعداد دوره 141سال ) 10نفر( هستند؛ سابقة شش تا 

 نفر( هستند. ٦1تا سوم )های اول نفر( است و بدون مقام 100پنج سال و کمتر )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. K-M-O 

 78/0  1.کی.ام.اُ مقدار آماری

 نتایج آزمون بارتلت

 307/4042 دوکای

 1081 آزادی درجی

 001/0 سطح معناداری
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 دهندگانپاسخ شناختیجمعیت هایویژگی توصیف -2جدول 

 درصد فراوانی )نفر( فراوانی طبقه متغیر

 سن

 2/28 57 سال و کمتر 20

 5/45 ٩2 سال 25تا  21

 2/2٦ 53 سال و بیشتر 2٦

 سابقه
 2/30 ٦1 سال و کمتر پنج

 8/٦٩ 141 سال 10تا شش 

 های حضور در لیگتعداد دوره

 5/4٩ 100 سال و کمتر پنج

 2/25 51 بار 10تا  شش

 ٩/8 18 بار 15تا  11

 3/1٦ 33 بار 15بیشتر از 

 بهترین مقام

 7/33 ٦8 قهرمان

 4/11 23 قهرماننائب

 8/24 50 سوم

 2/30 ٦1 کدامهیچ

 100 202                                    جمع کل

 

، تمام 1وف اسمیرن -آمده در آزمون کلموگروفدستداری به شمارة سه و سطح معنابا توجه به جدول 

ها از توزیع داده ،نتیجهدارند؛ در( برخور 05/0تر از قبولی )بزرگداری قابلابعاد پژوهش از سطح معنا

 برخوردارند. طبیعی
 

 ف ابعادواسمیرن -مقدار کلموگروف -3جدول 

 وضعیت داریسطح معنا Z آمارة ابعاد

 طبیعی  2٩٦/0 ٩7٦/0 محیط تمرین و مسابقه

 طبیعی  4٩2/0 833/0 انگیزه و آرمان

 طبیعی  551/0 7٩5/0 فردی توسعة

 طبیعی  343/0 ٩38/0 حمایت خانواده

 طبیعی  41/0 888/0 عوامل فرهنگی

 طبیعی  283/0 ٩88/0 حمایت مالی

 طبیعی  2٩7/0 ٩1٦/0 نقش مربی

 

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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  7/0، مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پژوهش بیشتر از  شودمشاهده می  شمارة چهارکه در جدول  طورهمان

 CRعد  ـر بـرای هـد که بـدهج نشان میـایـتـن  ،ینـقبولی برخوردار است. همچناست و از سطح قابل

> AVE 5/0 وAVE >  ون برای هر چ ،اینبرابعاد از روایی همگرا برخوردارند. عالوه ،نتیجهاست و در

 .است، روایی واگرای ابعاد نیز مطلوب است ASV < AVEو  MSV < AVEمقیاس خرده

 
 ابعاد پژوهش های روایی سازةو شاخصمقدار آلفای کرونباخ  -4جدول 

 ابعاد

مقدار 

آلفای  

 کرونباخ

میانگین 

واریانس 

  1شدهاستخراج

پایایی  

  2مرکب

حداکثر 

واریانس 

  3مشترک

متوسط 

واریانس 

  4مشترک

 02/0 04/0 83/0 51/0 75/0 محیط تمرین و مسابقه

 02/0 04/0 ٦7/0 54/0 70/0 انگیزه و آرمان

 001/0 003/0 ٦5/0 53/0 71/0 فردی توسعة

 001/0 002/0 85/0 ٦0/0 84/0 حمایت خانواده

 01/0 03/0 ٦2/0 52/0 78/0 عوامل فرهنگی

 02/0 04/0 ٦8/0 50/0 82/0 حمایت مالی

 01/0 03/0 5٩/0 55/0 8٦/0 نقش مربی

 

در  مؤثرعوامل مربوط به  های برازشو شاخص اول تحلیل عاملی مرتبةنتایج و مدل  ،این بخشدر 

 .اندستعداد موفق فوتسال ارائه شدها توسعة

-لفهشود، تحلیل عاملی ابعاد و زیرمؤمشاهده می  شمارة پنجو جدول    طورکه در شکل شمارة یکهمان

با توجه به بارهای عاملی  آورده شده است. استعداد موفق در فوتسال زنان در توسعة مؤثرهای عوامل 

 سؤالو  2٦/0مربوط به بعد انگیزه و آرمان با بارعاملی  های پنجم و ششمسؤال، تیو عدد معناداری 

تی  و نداشتن 3/0کمتر از  دلیل داشتن بار عاملی، به13/0عاملی  در بعد عوامل فرهنگی با بار یک

 .ندبین عوامل حذف شداز،  P≤ 05/0قبول در سطح قابل
 

 

 
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Composite Reliability (CR) 

3. Maximum Shared Variance (MSV) 

4. Average Shared Variance (ASV) 
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 نامه پرسش هاینتایج تحلیل عاملی سؤال -5 جدول

 نتیجه ارزش تی بار عاملی  هاگویهابعاد و 

قه
ساب

و م
ن 

ری
تم

ط 
حی

م
 

MT1 
های تمرین و زمین مانند امکانات تمرینی خوبی در تیم،

 رختکن وجود داشتند.
 تأیید 74/8 71/0

MT2 
همیشه تجهیزات تمرینی مناسب مانند توپ و مخروط در 

 ها وجود داشتند.تمرین
 تأیید ٩/30 77/0

MT3 

بازیکن فوتسال، امکان دسترسی به کارکنانی عنوان یک به

شناس و مربی تغذیه برایم مهیا ها، روانمانند فیزیوتراپ

 بود.

 تأیید ٩/11 75/0

MT4 

کردم، تمام های فوتسال بازی میکه من در تیمزمانی

ام های تمرینی ازجمله رژیم غذایی و سالمت عمومیجنبه

 گرفت.نظر قرار میتحت

 تأیید ٩3/8 73/0

MT5 
عنوان یافته بهطور منظم در مسابقات لیگ سازمانمن به

 کردم.یک بازیکن فوتسال مشارکت می
 تأیید ٩2/4 0/3٩

MT6 

کردم؛ های سنی باالتر بازی میاوقات در گروهمن گاهی

توانستم شرایط رقابت باالتری را تجربه که میطوریبه

 کنم. 

 تأیید 42/5 42/0

MT7 
ها در باشگاه فوتسال من، بهترین امکانات برای تیمدر 

 .شدتر مهیا میهای سنی پایینرده
 تأیید 00/1 ٦8/0

ان
رم

و آ
زه 

گی
ان

ها
 

AN1 
کردم، همیشه برای بهبود هایی که بازی میدر باشگاه

 کردم.عملکردم تالش می
 تأیید 3/1٦ 0/7٦

AN2 
انگیزه و عالقة که من بازی فوتسال را شروع کردم، زمانی

 بسیار زیادی داشتم.
 تأیید 3/0٦ 0/٦٦

AN3 
عنوان بازیکن جوان فوتسال، اهداف مشخصی را که به

 ها برسم، داشتم.توان ازطریق فوتسال به آنمی
 تأیید 14/3 ٦7/0

AN4 
های فوتسال، بیشتر نگران بهبود و پیشرفت در رقابت

 شخصی بودم تا برد تیم.
 تأیید 2/7٦ 38/0

AN5 
ای شدن یک رؤیا در سنین جوانی، برایم فوتبالیست حرفه

 بود.
2٦/0 45/2 

تأیید 

 نشده

AN6 
های مالی در بازی فوتسال موجب پیشرفت زندگی پاداش

 ای من شدند.حرفه
2٦/0 00/1 

تأیید 

 نشده
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 نامهپرسش هاینتایج تحلیل عاملی سؤال -5 جدول ادامة

 هاگویهابعاد و 
 بار عاملی 

ارزش 

 تی
 نتیجه

ی
رد

ة ف
سع

تو
 

TF1 
ام مانند مدیریت زمان و های شخصیتوسعة مهارت

 .رهبری، درنتیجة بازی فوتسال حاصل شد
 تأیید ٦0/5 ٦2/0

TF2 
 کهرا ی روشنعنوان یک بازیکن جوان، تیمم اهداف به

 دنبال آن بودم، داشت.من به
 ییدتأ 77/4 48/0

TF3 
دست های که داشتم، بدلیل ارادهدرفوتسال را بهموفقیت 

 آوردم. 
 ییدتأ 45/5 ٦4/0

TF4 
به  ،من به همان اندازه که به مدرسه متعهد بودم

 متعهد بودم. فوتسال نیز
 ییدتأ 05/4 38/0

TF5 
حضور من درفوتسال، بلوغ ذهنی من از  درنتیجة

 بیشتر شده است.همساالنم 
 ییدتأ 00/1 0/4٩

ده
نوا

خا
ت 

مای
ح

 

KH1 
ام مرا به بازی فوتسال در سنین جوانی تشویق خانواده

 کردند.
 ییدتأ ٦/71 71/0

KH2 
ای شرکت ام تجهیزات و حمایت مالی الزم را برخانواده

 کردند.در بازی فوتسال فراهم می
 ییدتأ ٦/51 ٦8/0

KH3 
خواهر یا  کردم،ازی میب  تر فوتسالوقتی در سنین پایین

 کردند.برادرم هم ورزش فوتسال بازی می
 ییدتأ 54/4 0/3٩

KH4 
طور منظم در ای خانوادة من بهحداقل یکی از اعض

 مسابقات من حضور داشتند.
 ییدتأ 51/5 51/0

KH5 
ی هاد داشتند که ظرفیتاعتماام به من اعضای خانواده

 ای را دارم.عنوان بازیکن حرفهالزم به
 ییدتأ ٦/43 ٦4/0

KH6 

شدن به یک وقتی من حس پیشرفت برای تبدیل

میدی دهم، این ناامیدست ای فوتسال را ازبازیکن حرفه

 .گذارمام در میان میرا با یکی از اعضای خانواده

 ییدتأ 4/٩٩ 45/0

KH7 
ای من در ام حس فداکاری برای زندگی حرفهخانوادهدر 

 فوتسال وجود داشت و دارد.
 ییدتأ 7٩/٦ 72/0

KH8 
گیری در زندگی ام برای تصمیمهمیشه خانواده

 دادند.را به من می ای الزمهمشورتام، ایحرفه
 ییدتأ ٦/٩5 0/7٦

KH9 
از های الزم را ام همیشه در مواقع نیاز مراقبتخانواده

 آورند.عمل میمن به
 ییدتأ ٦/21 ٦1/0

KH10 ییدتأ 00/1 51/0 برم.ام لذت میحاضر از رابطة خوب با خانوادهمن درحال 
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 نامهپرسش هاینتایج تحلیل عاملی سؤال -5 جدول ادامة

 هاگویهابعاد و 
بار 

 عاملی

ارزش 

 تی
 نتیجه

ی
نگ

ره
ل ف

وام
ع

 

FA1 نشده ییدتأ 52/1 13/0 بودم. استعدادنیز با های دیگرورزش درفوتسال  اندازةبه من 

FA2 
عنوان یک شغل تشویق ال بهسکردن در فوتبه بازی دوستانم مرا

 .نمودند
 ییدتأ 43/4 0/4٦

FA3 ییدتأ ٦5/3 35/0 بود. اممدرسهترین ورزش دردوران فوتسال محبوب 

FA4 
، احترام رسیدمکه درفوتسال به موفقیت بیشتری میطورهمان

 آوردم.میدست بیشتری نیز از جامعه به
 ییدتأ 00/5 0/٦٦

FA5 ییدتأ ٦1/4 53/0 من ارزش دارد. شدت در جامعةفوتسال به 

FA6 
تر، الگوی مناسبی از یک فوتسالیست برای من در سنین پایین

 شت.وجود دا
 ییدتأ 35/4 48/0

FA7 
ها از مشکالت برای حفظ بچهعنوان راهی درجامعة من، ورزش به

 .شوددیده می
 ییدتأ 00/1 45/0

ی
مال

ت 
مای

ح
 

MA1 
بزرگ حمایت مالی برایم محسوب  عنوان یک منبعام بهخانواده

 شدند.می
 ییدتأ ٩7/2 35/0

MA2 .ییدتأ 0٩/3 44/0 علت شرکت من در این تیم، قرارداد مالی با باشگاه بود 

MA3 
عنوان یک بازیکن وآمدم را از باشگاه بهرفت، هزینة منظمطوربه

 کردم.دریافت می
 ییدتأ 21/3 52/0

MA4 
ان یک بازیکن عنوگی من بالفاصله پس از موفقیتم بهکیفیت زند

 بهبود پیدا کرده است.از خانوادة فوتسال 
 ییدتأ 00/1 48/0

ی
مرب

ش 
نق

 
MO1 

ن امتخصص ممربیان  عنوان بازیکن فوتسال،در دوران ورزشی من به

 بودند.سال آگاه به دانش فوت
 ییدتأ ٩/88 77/0

MO2 
 هایتواناییمربیان به  ،کردمال بازی میسکه من در تیم فوتزمانی

 من اعتقاد داشتند.
 ییدتأ 85/4 37/0

MO3 ییدتأ 7٩/7 5٩/0 شد.میتر نقش مربیانم مهم ،کردممیطورکه من پیشرفت همان 

MO4 
تعیین اهداف ورزشی در فوتسال به من کمک  مربیان من در

 نمودند.
 ییدتأ 8/7٩ ٦7/0

MO5 ییدتأ ٩3/7 ٦1/0 بخش بود.کننده و لذتجلسات تمرینی ما سرگرم 

MO6 
 های سازمانیمربیان من دارای مدیریت خوب و مهارت

 ریزی و رهبری( باالیی بودند.)برنامه
 ییدتأ 05/11 84/0

MO7 
کید حفظ تعادل بین تحصیل و فوتسال تأ رمربیان من ب

 کردند.می
 ییدتأ ٩/٦5 73/0

MO8 
توانستم هرگونه مشکلی را با دسترس بودند و میمربیان من قابل

 میان بگذارم.ها درآن
 ییدتأ 00/1 70/0
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 استعداد موفق فوتسال سعةر تود مؤثراول عوامل  مرتبةییدی تأتحلیل عاملی  -1شکل 
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دهند. شاخص برازش مناسبی را نشان می های مدل، شاخصشمارة ششتوجه به اطالعات جدول  با

 3، شاخص برازش افزایشی٩21/0 برابر با 2، شاخص برازش تطبیقی٩٦/0 برابر با 1برازش هنجارشده

برابر با  5تعدیل یافتهبرازش شاخص نیکویی  ،٩45/0برابر با  4برازش شاخص نیکویی  ،٩37/0 برابر با

ئر بهنجارشده به اسکوکایو شاخص  0٩٦/0برابر با  ٦میانگین مربعات خطای برآورد ریشة ،٩25/0

دهندة برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش همگی نشان هستند که 8٦/2 برابر با 7آزادی  درجة

 .باشندمی

 
 اول عاملی مرتبةتحلیل  های برازش مدلشاخص -6جدول 

 هاگویه های برازششاخص

 ٩45/0 شاخص نیکویی برازش

 ٩25/0 نیکوئی برازش تعدیل یافته شاخص
 ٩٦/0 شاخص برازش هنجارشده

 ٩37/0 شاخص برازش افزایشی
 8٦/2 اسکوئر بهنجارشدهکای

 ٩21/0 شاخص برازش تطبیقی
 0٩٦/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 

 توسعة رد مؤثرابعاد  مربوط بههای برازش دوم و شاخص تحلیل عاملی مرتبةمدل  ،بخشدر این 

 .اندستعداد موفق فوتسال ارائه شدها

 )شکل شمارة دو(، دربین ابعاد توسعة شود مالحظه میکه در تحلیل عاملی مرتبة دوم گونههمان

فردی و محیط   ، توسعة71/0عاملی    فرهنگی با بارترتیب ابعاد عوامل  ، بهاستعداد موفق در فوتسال زنان

، 54/0عاملی   ، حمایت خانواده با بار58/0، نقش مربی با بار عاملی  ٦0/0تمرین و مسابقه با بار عاملی  

  در توسعة  را ، بیشترین اهمیت28/0و حمایت مالی با بار عاملی  45/0عاملی  انگیزه و آرمان با بار

 استعداد موفق دارند.

 
1. Normed Fit Index (NFI) 

2. Comparative Fit index (CFI) 

3. Incremental Fit Index (IFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

7. Normed Chi-Square (CMIN/df) 
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 دوم حلیل عاملی تأییدی مرتبةت -2شکل 

 

دهند. شاخص برازش مناسبی را نشان می های مدل، شاخصشمارة هفتتوجه به اطالعات جدول  با

ی برابر شاخص برازش افزایش  ،٩08/0، شاخص برازش تطبیقی برابر با  8٦4/0برازش هنجارشده برابر با  

 ،٩0٦/0برابر با  تعدیل یافته شاخص نیکویی برازش، ٩53/0، شاخص نیکویی برازش برابر با ٩11/0با 

 آزادی ئر بهنجارشده به درجة اسکوکایو شاخص  0٩/0 برابر با ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 .باشنددهندة برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش میهمگی نشان هستند که ٦7/2برابر با 
 

 

 دوم عاملی مرتبةهای برازش مدل تحلیل شاخص -7جدول 

 هاگویه های برازششاخص

 ٩53/0 نیکویی برازششاخص 
 ٩0٦/0 نیکوئی برازش تعدیل یافته شاخص

 8٦4/0 شاخص برازش هنجارشده
 ٩11/0 شاخص برازش افزایشی

 ٦7/2 اسکوئر بهنجارشدهکای
 ٩08/0 شاخص برازش تطبیقی

 0٩/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد
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 یريگجه ينتبحث و 
-توانایی  توسعة و رشد استعداد، کشف با تواندمی تنها ایحرفه سطوح در فوتسال بازیکنان برتر  عملکرد

 اول مرحلة فوتبال در بازیکنان کشف ،برسد. درحقیقت تکاملبه پایه سنین در بازیکنان بالقوة های

 یابدادامه می هاآکادمی در بازیکنان اکتسابی و ذاتی هایمهارت رشد با فرایند ایناست.   پرورش فرایند

 ندداد نشان هاپژوهش  .(2000،  1ریلی و ویلیامزیابد )می تکامل هاباشگاه در بازیکنان شدنایحرفه با و

 نیاز فرصت سال 10 و تمرین  ساعت هزار 10 به ،شدننخبه  و موفقیت اوج به برای رسیدن  افراد  که

 سطح به رسیدن برای زمانی فرصت سال 10 به تقریباً بازیکنان کهییآنجا (. از2003غفوری، دارند )

نتایج   .گیرند قرار استعدادها پرورش روند در و شوند شناخته سنین پایین در باید دارند، احتیاج نخبگی

بررسی ابعاد مورداستعدادهای موفق در    در توسعة  مؤثرعوامل    نیترمهمدهد که  نشان میآمده  دستبه

فردی، نقش مربی، حمایت  هنگی، محیط تمرین و مسابقه، توسعةترتیب عوامل فربه ،این پژوهش

 نیز حمایت مالی هستند.خانواده، انگیزه و آرمان و 

در توسعة  اهمیتدارای بیشترین  71/0عاملی  بعد عوامل فرهنگی با بار ،های این پژوهشطبق یافته

بر عموم رتاسر جهان است و عالوهسرشد در حالسرعت درمحبوبیت فوتسال به. استعداد موفق است

 12( و بیش از 2014، 2پردازند )بردجو دل فرنسوهای زیادی به این ورزش میمردم، امروزه رسانه

فوتسال   ،حاضردرحال (.201٦،  3شناو    ، کوراتالد )بیتونکشور جهان وجود دار  100میلیون بازیکن در  

میان سایر کشورها در باالترین جایگاه قرار دارد و ای موفق ایران است که در آسیا درهیکی از ورزش

است. همین موفقیت قبولی را کسب کرده رای قدرت زیادی است و نتایج قابلدر سطح جهان نیز دا 

محبوبیت این ورزش شده   افزایشی باعث افزایش توجه به آن و  آسیایی و جهان  هایفوتسال در عرصه

شده است که کودکان، نوجوانان و جوانان بسیاری به این ورزش  حبوبیت فوتسال در ایران باعث  است. م

های مند شوند و زمان زیادی از وقت خود را صرف این ورزش کنند که این مورد یکی از فرصتعالقه

ها در ادامة روند پیشرفت افراد است. طبق آن توسعةها در این ورزش و مهم برای شناسایی استعداد

 تواند نقش مهمی در توسعةمحبوبیت فوتسال یکی از عواملی است که می ،این پژوهش نتیجة

 ،چراکه ؛رودشمار میسال برای استعدادها یک انگیزه بهباشد. محبوبیت فوتداشته استعدادهای موفق 

توجه   بین دوستان، خانواده و کشور موردها، وانند در رسانهتمیاستعدادها  ،با پیشرفت در این ورزش

 قرار گیرند.

 
1. Reilly & Williams 

2. Berdejo-Del-Fresno 
3. Beato, Coratella & Schena 
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استعداد موفق   را دربین ابعاد توسعة  اهمیتدوم    ، رتبة٦0/0با بار عاملی   و مسابقه  بعد محیط تمرینی

( دریافت که یکی از 2002) 1هالت ست.ا ( همسو2011با نتایج پژوهش مودج )این یافته که  دارد

گرفتن قرار.  معرض مسابقات است  در  استعدادهادادن  کانادا برای پرورش استعداد، قرارراهکارهای کشور  

و این شرکت  ای توسعه و پیشرفت هر استعدادی استمهم بر مسابقه یکی از عوامل منظم در محیط

شود؛ برای بازیکن و کاهش استرس او مینفس بیشتر  هو اعتمادبمنظم در مسابقات باعث ایجاد تجربه  

و کنترل استرس استعداد،  در توسعة مؤثرروانی  ها، یکی از عواملکه در بسیاری از پژوهشهمچنان

 ؛2015، 4تینگرفایث ؛2012و همکاران،  3میلز؛ 2000، 2ویلیامز و ریلی) استنفس هداشتن اعتمادب

محیط  .در مسابقات استگرفتن ، قرارهای کنترل و کاهش استرسکه یکی از راه (201٦، 5میتچل 

محیط تمرین باید  . درهای ورزشی ازجمله فوتسال استرشته های همةتمرین و مسابقه از ملزوم

جود زمین تمرین، مربیان با دانش و سایر موارد ولحاظ زیرساخت، تجهیزات و لوازم، شرایط الزم از

ای باشد که گونه، محیط تمرین باید بهواقعداشته باشد تا بازیکنان آمادة حضور در مسابقات شوند. در

، د؛ بنابرایناستعدادها را چه ازلحاظ جسمی و چه ازلحاظ روحی آمادة حضور در مسابقات مختلف کن

توان انتظار داشت که می ها فراهم شود،سعة استعدادها در تمرینکه شرایط الزم برای تو درصورتی 

 در محیط مسابقه نیز کارایی الزم را داشته باشند.استعدادها 

این  که  توسعة استعداد موفق استدر  ،٦0/0بارعاملی با  اهمیتدوم  ارای رتبةفردی نیز د توسعةبعد 

و  (2013الرسن و همکاران ) ،(2012همکاران )(، میلز و 2011مودج )های پژوهشبا نتایج یافته 

موفقیت  ( نیز عوامل2013) رسولیو  چیان، صفری، ساعت. سجادی( همسو است2015تینگر )فایث

خودباروی در ورزشکاران    ها و روحیةفردی آن  گوانجو را تالش و انگیزةهای آسیایی  ورزشکاران در بازی

باید  ،واقعو در اساسی در پیشرفت ورزشکاران است توسعة فردی استعدادها یکی از عواملبرشمردند. 

یدن به هدف و وانی در خود ایجاد کنند و برای رسفرا برساند که پشتکار و ارادةها را به جایگاهی آن

توان عامل در موفقیت یک ورزشکار نمی ،شکبدون ندارند.تالشی دست بر قهرمانی از هیچ سکوهای

استعدادهای موفق در  در توسعة مؤثریکی از عوامل  قطعاً اراده و تالش خود فرد را نادیده گرفت و 

 کوشی او برای . وجود اراده در فرد موجب تالش و سختفوتسال نیز وجود اراده در فرد است ورزش

برای  ،کوشی هستندارای اراده، تالش و سختشود. افرادی که دپیشرفت و رسیدن به موفقیت می

 
1. Holt 
2. Williams & Reilly 
3. Mills 
4. Feichtinger 

5. Mitchell 
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کنند که چنین افرادی احساس میکنند.  ترند و خود را وقف هدفشان میرسیدن به هدف خود متعهد

ها و داده در زندگی را چالشهستند و تغییرات روی کنندهاوضاع مسلط هستند و خودشان تعیینبر 

میان عوامل (. در2005دودیت و تهدید )بشارت، مح نه و دانندهایی برای رشد و پیشرفت میفرصت

ت. اراده خود فرد اس  کند، ارادةایفا می  ی از عواملی که نقش بسیار مهمییک  ،در موفقیت بازیکنان  مؤثر

در خود ایجاد به موفقیت در رسیدن را مهم  نیز یک نیروی درونی فرد است و افراد باید این عامل

همراه را بهو خودباوری تقویت اراده  ،هاریزی برای رفع آنو برنامه فردیدرون بینی موانعپیش. کنند

 کردنیادداشت  ، باخود  استعدادهای درونی  با کشف و تقویت  ورزشکارشود  پیشنهاد می  ؛ بنابراین،دارد

شکوفا و استعدادهای خود را  ،دنشوبب افزایش اراده میس که روزانه یبندی کارهاها و اولویتبرنامه

برای کوچک هایی هرچندپاداشگرفتن رنظبا درهمچنین، مربیان و نزدیکان ورزشکار . تقویت کند

 ییبهبود کارا جهتدرشناسی های روان کارگیری مهارتو با به بازیکنان و فرزندان خودهای شرفتیپ 

 گام بردارند. ،هار مشارکت ورزشی آندیگر عوامل رشدی و اجتماعی مؤثر دو 

وفق است. هاموند استعداد م در توسعة اهمیتسوم  ، دارای رتبة58/0ربی با بارعاملی بعد نقش م

استعداد  در توسعة مؤثرنیز نقش مربیان و شرایط تمرین را از عوامل  (2015تینگر )فایث ( و2001)

در توسعة  مؤثرنتیجه گرفتند که یکی از عوامل  (2015میرکالیی و همکاران )زاده . قاسمندبرشمرد

محیطی  ( یکی از عوامل201٦مارک ). وستراستعدادهای دوومیدانی، نقش مربیان در این امر است

( 2013) 1ووسوآموزشی در باشگاه برشمرد.  بر توسعة استعداد در فوتبال زنان را سیستم رگذاریتأث

کننده و سال باید از فضای تمرینی سرگرم 10ین شش تا اعتقاد دارد که برای توسعة استعداد در سن

-یادگیری و آموزش  یت و رهبری ورزشکاران بهدهی کمتر استفاده کرد. مربیگری شامل هدابا سازمان

جمله هماهنگی و راهنمایی ورزشکاران در اجرای این های زندگی ازو مهارت های فنی، تاکتیکی

های ورزشی دارد، ای در موفقیت سازمانمهم که نقش برجسته . یکی از منابع انسانیها استمهارت

بر عملکرد   تواندها میترین تصمیم آنهای باشگاهی هستند که کوچکویژه سرمربیان تیمهمربیان و ب

شود و اصلی و مرکزی محسوب می بگذارد. در محیط ورزش، مربی چهرة ریتأثبازیکنان و باشگاه 

های های ورزشکاران در زمینهها و مهارتهایی برای افزایش تواناییفرصتآوردن مسئولیت فراهم

(. در بحث 2017، فیضیو  پور، طالبعهده دارد )منتظریقی را برگوناگون فنی، بدنی و اخال

گی انجام ترین ارکان انجام آن مربیان هستند و در چگونیکی از مهم  استعدادیابی و توسعة استعداد نیز

رساندن استعدادهای فعلیتلی توسعه و بهبود استعدادها و بهمربیگری کلید اص  ی دارند.آن نقش بسزای

ضعف یک استعداد نقاطقوت و تواند نقاطتنها مربی با استفاده از تجربیات خود می ؛ زیرا،بالقوه است

یکی  ،بنابراینشدن و موفقیت آن کمک کند؛ ا دادن راهکارهای مناسب به شکوفارا شناسایی کند و ب

 
1. Wusu 
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دانش و کارگیری مربیان دارای ، بهنظر گرفتترین نکاتی که باید برای توسعة استعدادها دراز مهم

 .باتجربه است

دربین ابعاد توسعة استعداد موفق  اهمیتچهارم  ، دارای رتبة54/0بعد حمایت خانواده با بارعاملی 

(، 2015) گوهررستمی، برومند و دوستی پاشاکالیی افتخاری،های پژوهش نتایجبا این یافته  است.

ست. همسو ا( 201٦وسترمارک )و ( 2015تینگر )فایث (،2013(، الرسن و همکاران )2011)مودج 

میلز و و ( 2010) 2بورجس و نوتن(، 2005) 1کولینز و  ، باتون، پپینگآبوت ،(2000ویلیامز و ریلی )

استعداد را حمایت خانواده برشمردند و  بر توسعة رگذاریتأثنیز یکی از عوامل ( 2012همکاران )

 نکردن همکاریاستعدادیابی فوتبال ایران را  ( نیز یکی از مشکالت201٦دوستداری و همکاران )

ک ها در موفقیت یها، همتایان، مدارس و خانوادهها عنوان کردند. عوامل مختلفی مانند رسانهخانواده

کنار که استعداد ورزشی در اوایل دورة رشد خود، بیشتر دراستعداد ورزشی دخیل هستند و ازآنجایی

 ،دیتردیب استعداد ورزشی داشته باشد. ی در پیشرفتمؤثرترتواند نقش خانواده قرار دارد، خانواده می

های یش به فعالیتآید که در میزان انگیزه، گراشمار میترین پایگاه بهمحیط خانوادگی اغلب مهم

های ورزشی و های ورزشی و حضور در میدان های ورزشی، میزان فعالیتجسمانی، انتخاب نوع رشته

های طریق فعالیت(. خانواده از2015، شفیعیو  ، نیکخواه،نیامهم دارد )ظهیری مسابقات اثرهایی

توان می ،برای مثال دهند؛انجام میهای خود را برای رسیدن فرزندانشان به تعالی گوناگونی حمایت

شرکت در تمرین و مسابقه یا انتخاب مربی  فت طوالنی برای بردن فرزندشان برایبه پیمودن مسا

تواند بر فرزندان (. خانواده به سه شیوه می2010، 3پیرسو  ، گولد، رومناشاره کرد )الئور هابرای آن

انند مربیگری برای فرزندان، ارائة تجربه خود بودن مهبگذارد که شامل نقش و الگوی سازند ریتأثخود 

 های اجتماعی به فرزندان استها و کمک و حمایتمورد ورزش به فرزندان برای کمک به آندر

یت و پرورش استعداد، حما (. یکی از نکات مهم در فرایند201٦ ،سلخیو  بری، هژ، برومند)شفیعی

های عاطفی نیز های مالی به جنبهبر حمایتباید عالوه خانوادهنظارت خانواده از استعداد است و 

کردن ، در موفقیت او برای طی نزدیک با فرزندشان ایرابطه یژه داشته باشد و با برقراری و یتوجه

فت استعدادها در ورزش و کانون اصلی پیشر خانواده ،واقعای را ایفا کند. درنقش ویژه های ترقیپله

ها و تالش برای برقراری ارتباط با خانواده ابراین، مربیان و مسئوالن فوتبال باید بافوتسال است؛ بن
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ر رفتار بازیکنان برای احترام به ، تأثیرگذاری بفرزند خود و همچنین ها در توسعةکردن آندرگیر

 کنند. کمکبین بازیکن و خانواده رابطة خوب به ایجاد خانواده، 

دربین ابعاد توسعة استعداد موفق است.   اهمیتپنجم    ، دارای رتبة45/0بارعاملی  بعد انگیزه و آرمان با  

همسو  (2015تینگر )فایثو  (2012میلز و همکاران ) ،(2011مودج )های پژوهشبا نتایج این یافته 

در  مؤثر یکی از عوامل (201٦و دوستداری و همکاران ) (2000ویلیامز و ریلی ) ،همچنین است.

نتیجه گرفتند که یکی ( 2014) موسویو واعظ موسوی و  نداستعدادیابی فوتبال را انگیزش برشمرد

شناسی مهم روان هایع یکی از موضو از عوامل موفقیت در ورزش، انگیزة پیشرفت زیاد در فرد است.

فرضی ری  باشد. انگیزش ساختاانگیزش می  ،است  مؤثرورزش که در میزان و شدت عملکرد ورزشکاران  

، جهت، شدت و پایداری رفتار رود و نیتکار میوصیف نیروهای درونی یا بیرونی بهکه برای تاست 

 ،و هدف انگیزش  عالقه نیاز دارد  ورزش به وجود انگیزه و  ویژه درزمینةکاری به  کند. انجام هرایجاد می

ب کمک شایانی به ورزشکار که همین حاالت مطلو  ات مطلوب ورزشکاران استتقویت اعمال و احساس

و  حسن گاویار، ططری حسن گاویار )ططری ندنکالمللی میح ملی و بینوسط شدن وی دردر مطرح

درون خود زة موفقیت و پیشرفت دروجود انگی ،برای موفقیت بازیکنان در هر ورزشی .(2015، هنرور

و این  یافتن به پیروزی دارندهای فراوانی برای دستانگیزهورزشکاران نخبه  فرد الزم و ضروری است.

، یکی از عوامل (؛ بنابراین2012، 1مورگانو  ، وتزل، اشمیددرونی در شخص دارد )بایرر یانگیزه منبع

 تواند ست که میا  او  شه دردرون خود فرد دارد و آن انگیزه و عالقةری  ،استعدادهای موفق  مهم در توسعة

طح فوتسال به هر بازیکنی کمک کند و هر بازیکنی برای های ترقی و باالترین سدر رسیدن به پله

، درون خود ایجاد کند؛ بنابراینعالقه را در باید بتواند انگیزه و ،اینکه بتواند در این ورزش موفق باشد

های مختلف کشور بازیکنان تیمهای نمایش موفقیت شناس درکنار استعدادها،دادن مربی روانارقر با

توان به افزایش انگیزه و عالقة های مختلف روحی، روانی، مالی و غیره میو افزایش حمایت در زمینه

 کمک کرد.و ادامة آن  استعدادها برای حضور در ورزش فوتسال

و   آبوت در توسعة استعداد موفق است. اهمیت، دارای رتبة ششم 28/0حمایت مالی با بارعاملی 

 ،همچنین .نداستعداد را حمایت مالی برشمرد بر توسعة رگذاریتأث( یکی از عوامل 2005همکاران )

بیان کردند که ( 201٦) 2و آلبرگ و سیتر  (2013الرسن و همکاران ) (،201٦رحمانی و همکاران )

-که سرمایه( نیز نتیجه گرفت  2001. هاموند )است  رگذاریتأثاستعداد    در توسعةالی مناسب  وضعیت م

 نیتأمحمایت مالی به یکی از منابع اصلی  است.    مؤثراستعدادهای فوتبال هند    گذاری مالی در توسعة

، )رشیدزاده ها تبدیل شده استو سایر زمینه  المللی در ورزشبودجه در هر دو سطح ملی و بین
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بر موفقیت در ورزش است   رگذاریتأث  حمایت مالی یکی از عوامل.  (2015،  وحیدیو    نژاد، حجتیلطفی

 روز روزبه های ورزش و فوتسالهزینه ،رسیدن به موفقیت کاری دشوار است. امروزهآن و بدون 

و تأمین این   بینندمی  ها را دشوارمین این هزینهها و حتی دولت تأ . افراد، باشگاهافزایش هستنددرحال

کردن دنبال پیدا، بهنتیجه؛ دررودشمار میفوتسال بههای اصلی امروز ورزش یکی از دغدغهها هزینه

خصوص حامیان اصلی دراین هایها هستند که یکی از راه مین منابع این هزینههای دیگر برای تأ راه

به حمایت مالی های اصلی توسعة ورزش فوتسال هستند نیز استعدادها که یکی از رکن .مالی هستند

ای به تمام تمرکز خود را برای پیشرفت در این ورزش بگذارند و بدون هیچ دغدغهدارند تا بتوانند  نیاز  

دلیل مشکالت ای فوتسال کشور، در سنین مختلف بهاز استعدادهبسیاری تمرین و مسابقه بپردازند. 

شود که مربیان و پیشنهاد می ،بنابراین ؛شوندمیمجبور به ترک ورزش مالی و نبود حمایت مالی 

های شخصی، انعقاد قرارداد با باشگاه  ور از استعدادهای برتر فوتبال ازطریق حامیانن فوتبال کشمسئوال

افزون وجود آورند تا شاهد پیشرفت روزههای مالی را برای استعدادها بحمایت ،های دیگرکشور و را

 ها باشند.آن

فرایند موفقیت خود در رشتة ورزشی بیشتر از همه د برای  استعدا، بازیکنان بابراساس نتایج  ی،کلطورهب

 کشور باید به استعدادیابی و توسعةن ورزش مسئوال. نیازمند تأثیر و توسعة عوامل فرهنگی هستند

بسیار مهم توجه داشته    عنوان دو مسئلة، به بانوان  جمله فوتسالهای مختلف کشور از استعداد در ورزش

مناسب در این دو مقوله فراهم آورند تا همیشه شاهد  به نتیجة باشند و همة شرایط را برای رسیدن

استعدادهای   که برای توسعةشود  با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می  موفقیت در ورزش کشور باشیم.

المللی برای ن و مربیان شرایط را برای برگزاری مسابقات منظم داخلی و بینفوتسال بانوان، مسئوال

، باید انگیزه همچنین  .و شرایط تمرینی را مطابق با سنین مختلف طراحی کنند  استعدادها فراهم کنند

شناسان و استفاده از روان طریق حمایتتوان ازدرون فرد پرورش داد و این کار را میو عالقه را در

ها را از نقش ها، آناستعداد ا خانوادةطریق برقراری ارتباط نزدیک بو از انجام دادکنار بازیکن در

 ها از فرزندانشان افزایش یابد.تا از این طریق حمایت آن آگاه کرد در موفقیت فرزندان خودمهمشان 

این پژوهش مدنظر   در  شدهییشناسااستعدادهای فوتسال بانوان کشور باید موارد    ، برای توسعةنهایتدر

 برای فوتسال بانوان کشور مهیا کرد.را قدرتمندی  ند تا بتوان همیشه پشتوانةقرار گیر
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Abstract  

Talents play an essential role in the development of a country's sport and paying 

attention to them and discovering and developing these individuals is one of the 

key factors in sport success. The purpose of this study was to analyze the factors, 

which affect the development of successful talent in the first and second division 

women's futsal league in Iran. The research method was descriptive-survey. The 

statistical population of this study was included all the players in the women first 

and second futsal league (202 people) in season 2017-2018. The data collection 

tool was a questionnaire of successful talent development factors derived from the 

dissertation of Mudege (2011), which has 7 dimensions and 51 questions. Its 

validity confirmed by physical education professors and its reliability was 

obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.86. Data analysis were done 

using descriptive and inferential (Friedman) statistics by AMOS24 and SPSS22 

software. The findings showed that cultural factors with the load of (0.71) and 

financial support by the load of (0.28), had respectively the most and the least 

impacts on the development of successful talent. In sum, on the base of the results 

the talented players for a successful sport often need the influence and 

development of cultural factors and possibly this is one of the challenges of 

women sport, which sport managers in the women's sector must pay attention to 

it. 
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