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 چکیده
پرورش استعداد  ،استعدادیابی احلمرای دارد. یکی از ت ویژهوضوعی است که در دنیای ورزش اهمیاستعدادیابی م

و به سطوح  توسعه دهندخود را  هایتا استعداد شودبه بازیکنان ارائه میهای مناسب آموزش ،در پرورش استعداد .است

هدف از  گیرد.مند صورت میآل در یک محیط نظامایده شکل هیند بااین فر .ای دست پیدا کنندبرجسته و حرفه

. باشدمی ان مرکزی از دیدگاه ورزشکارانبررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی است حاضر، پژوهش

داشتند  ورزشی صورت منظم و پیوسته فعالیت ورزشکاران هاکی استان مرکزی که به یتمام را پژوهشآماری  ۀجامع

از وانگ و  اقتباس شدهنامه گیری، پرسش. ابزار اندازهدر نظر گرفته شدندعنوان نمونه ها بهتمامی آن و تشکیل دادند

ترتیب به کهداد نشان  پژوهشها با استفاده از آزمون فریدمن تحلیل شدند. نتایج داده. (α=0/858) ( بود2011) همکاران

های حمایتی، اصول های پرورش بلندمدت، برقراری ارتباط، شبکهلفهؤم ،تعداد در ورزش هاکیدر محیط پرورش اس
 بر .باشندمیتوجه  مورد برانگیز و درک ورزشکار پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، حمایت مالی، محیط حمایتی تالش

هایی که لفهؤمبرای ان مدنظر قرار گیرند و همچن هستندکه بیشتر موردتوجه  هاییلفهؤشود ماساس، پیشنهاد می این

 تدابیر و اقدامات الزم اندیشیده شود. ها شده استتوجه کمتری به آن
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 مقدمه

 ورزش ،2یهمگان ورزش ،1یقهرمان ورزش یاصلۀ حوز چهار به کشور هر در یمل ورزش ۀسعتو

، 1389سجادی و جاللی فراهانی،  غفرانی، گودرزی،) گرددیم میتقس4یاحرفه ورزش و3یآموزش

جهانی و های قابتکسب موفقیت در ر ۀزمین پیش ،ورزش قهرمانی در هر کشور ۀتوسع .(171

 ؛دهنددر بخش ورزش قهرمانی انجام می بسیاری راگذاری ها سرمایهدولت ،. امروزهالمللی استبین

وجهه و  ۀکنندتقویت ،کلیطور به ،المللیهای بینموفقیت ورزشکاران یک کشور در رقابت ،زیرا

 دست رقابت بین کشورها برای به ،گذشته ۀدر چند ده. باشدجهانی می ۀاعتبار آن کشور در عرص

ن و مسئوال، راستا این درباالیی گرفته است.  المللی شدتهای بیندر رقابت آوردن مدال

ها موفقیت بیشتری از طریق آنبتوانند راهکارهایی هستند که کشف دنبال  اندرکاران ورزش بهدست

 عالوه (.30، 1392سجادی،  و قربانیان رجبی، حسینی، حمیدی) نمایندجهانی کسب  ۀدر عرصرا 

 .است 5یابیاستعداد هاآن از یکی که باشدمی گوناگونیهای لفهؤورزش قهرمانی دارای ماین،  بر

های الزم شناسایی شاخص ،هایی خاصاساس نتایج آزمون بردر آن استعدادیابی فرایندی است که 

ابراهیم و ) شوندسوق داده  ها در آن وجود داردآناحتمال موفقیت شده و کودکان به سمتی که 

شامل شناسایی و  6استعدادیابی ورزشیهمچنین، فرایند (. 1391،19، ؛ محمدی12، 1391، حالجی

 جهتتمام شرایط الزم جسمانی، مهارتی و رفتاری  دارای استعدادی است که با انتخاب افراد

از دو مرحله  یورزش یبایاستعداد (.1391،20،محمدی) هستندورزشی خاص  ۀموفقیت در یک رشت

 در آن که باشدمی یورزش یهااستعداد ییشناسا و کشف برگیرندۀ در لاو ۀمرحل ؛تشکیل شده است

منظور و مهارتی بهفیزیکی، فیزیولوژیکی  هایآزمونکودکان و نوجوانان با استفاده از کردن  به غربال

نیز دوم  ۀمرحل و شودمیمبادرت  یک ورزش خاص هستندکه مستعد موفقیت در  افرادیشناسایی 

 تیکم و تیفیکو  ورزشکار یاکتساب یهامهارت یرو بر بیشتر که است استعداد پرورش شامل

هنریکسن، ) کید داردتأ عملکرد یباال سطوح به دنیرس یبرا ازین مورد هاینیتمر و هاآموزش

( بیان 2006) 8بیلی و مورلیزمینۀ پرورش استعداد،  در .(344، 2011، 7استمبوالوا و روسلر

نظر از  های بسیاری را صرف، افراد فرصتهای عمومی و تخصصیبدون آموزش که کنندمی

                                                           
1. Elite Sport 

2. Sport for All 

3. Educational Sport  

4. Professional Sport  

5. Talent Detection 

6. Sport Talent Identification 

7. Henriksen, Stambulova & Roessler 

8. Bailey & Morley   
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یند شناسایی افر در پیگیری. (215، 2006بیلی و مورلی، ) دهنداز دست می خود هایتوانایی

 ههای خود بپرورش پتانسیل منظور ههای کافی به ورزشکاران بپشتیبانیها و فرصت هاستعداد، ارائ

شود. پرورش استعداد یند پرورش استعداد، امری حیاتی محسوب میااز طریق یک فر صورت کامل

به امکانات و تجهیزات های رقابتی در کنار دسترسی برنامه و ها، هدایت مربیآموزش ارائه :شامل

یندهای ا، در بافت پرورش استعدادها، درک فراین بر عالوه .(14، 2011، 1موندج) باشدمیمناسب 

مدت است. در یک گذاری طوالنیپرورش استعداد یک سرمایه؛ زیرا، اهمیت خاصی دارد ثرؤم

ها سال( در حد نخبه) از آغاز تا پایان ممکن است پرورش یک برنده در سطوح باال ،سیستم موفق

چنین عنوان شده است که برای رسیدن به  "تمرین اجباری" ۀمثال، در نظری عنوان هب بکشد؛طول 

، 2رومرـ  اریکسون، کرامپ و تیسچ) ساعت تمرین اجباری الزم است 10000حداقل  ،یک تخصص

معتقد است  (1999) 4گوتی ،خصوص این در (.1209، 2010، 3و همکاران دالمارتین ؛366، 1993

 .ندکزندگی جوانان سیر می ۀساالن و شیوپیرامون مسائلی مانند خانواده، هم محیط و اجتماع،که 

د که تشویق، حمایت و تجهیز منابع و تسهیالت در ندهمحیط پرورش نشان می ۀزمین در هاپژوهش

 ۀو حداقل در مراحل اولی دهدها را تشکیل میبنای پرورش و تربیت استعدادبسیاری از مواقع زیر

ترابی و جعفرپور،  ترجمه ،و همکاران فیشر) سازنده میها هستند که آنرا نهادینهشروع کار، خانواد

های ند که تمرکز و کارایی سازمانهست معتقد نیز (2000) 5ماگوری و پیرتون (.116، 1391

کارگیری  هب و های مربیگری و تمرینبودن و شناسایی منابع انسانی، روش دسترس ورزشی، در

یند پرورش اهایی هستند که الزم است در شناخت فرلفهؤهمگی م ،پزشکی ورزشی و علوم ورزشی

، 2000ماگوری و پیرتون، ) گیرندبتحلیل قرار  و و مورد تجزیه شوند استعداد ورزشکاران بررسی

 پرورش طیمح مدل" ،مثال عنوان به ؛های مختلفی مطرح شده استمدل ،ینهزم این در (.760

 یبرا یچوبچهار عنوان به و باشدیم شناسانه بوم یمدل که 6ا. تی. دی. ای() "یورزش یاستعدادها

 پرورش ندیافر در طیمح درون مختلف روابط و هالفهؤم یعملکردها و هانقش کردنمشخص

 ورزشکاران به کمک ،ستمیس کی عنوان به مدل نیا عملکرد نیترمهم. شده است مطرح استعداد

 ،مدل نیا در. ستا باال اریبس سطح در یورزش سطوح به یجوان از زیآمتیموفق انتقال یبرا جوان

 خانواده، دوستان، مدرسه،) خرد سطح دو از مدل نیا یهالفهؤم و اندقرارگرفته مرکز در ورزشکاران

 که( هاونیفدراس و ورزش فرهنگ ،یمل فرهنگ پرورش، و آموزش ستمیس) کالنو( باشگاه ای و میت

                                                           
1. Mudege  

2. Ericsson, Krampe & Tesch-Romer 

3. Martindale, Martindale, Collins, Wang, McNeill, Lee, Sproule& Westbury 

4. Cote 

5. Maguire & Pearton  
6. The Athletic Talent Development Environment Model 
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تشکیل  دندار نظر در را ندهیآ و حال گذشته، طیشرا و دنباشیم یورزش ریغ و یورزش ۀحوز دو در

 تیموفق یفاکتورها، 1ای. اس. اف() "طیمح کی تیموفق یفاکتورها مدل"در همچنین، شده است. 

 یقبل طیشرا و هانهیزم شیپ (الفشود: می داده شینما صورت نیبد استعداد پرورش طیمح کی در

 که باشدمی یگذارهیسرما یفاکتورها و ینیتمر لوازم ،(رانیمد و انیمرب) یانسان منابع :شامل که

( ب و کنندینم نیتضم را تیموفق کی چیه اما ،هستند یضرور استعداد پرورش ندیفرا یبرا یهمگ

 نات،یتمر و آموزش ۀرندیگ بر در و دارد اشاره همربوط طیمح در روزانه یهاتیفعال به که :پردازش

 یفرد تیموفق و پرورش به منجر موارد نیا تمامی ۀجینت .باشدیم اردوها یبرگزار و هارقابت

 دارند هم با یکینزد ارتباط همگی که شودیم یسازمان تیترب و پرورش و یمیت تیموفق ورزشکاران،

در محیط  .(214و 213، 2011هنریکسن و همکاران، ) دهندیم قرار ریثأت تحت را طیمح تیموفق و

 ،ای دارد. در این قسمتها اهمیت ویژهکه درک و شناخت آن عواملی وجود دارند ،پرورش استعداد

و مدل فاکتورهای های ورزشی گرفته از مدل محیط پرورش استعداد الهام ها یا عواملی کهلفهؤم

 شوند. معرفی می است هنها استفاده شداز آ پژوهشو در این باشد میموفقیت یک محیط 

 اهمیت برنامه ،مرتبط با پرورش استعداد هایپژوهش تمامدر : 2مدتروی پرورش بلندتمرکز  (الف

کید شده است. تجربیات پرورشی مشخصی در أمدت مطرح و ت ریزی استوار و منسجم در طوالنی

ی آینده ایجاد هابرای پیشرفترا تا پایه و اساس مناسبی  طول زمان برای ورزشکاران الزم است

 طوالنیشناختی و درک الزم برای پرورش وانهای رها، مهارتبا گرایش هاگویه ،لفهؤدر این م د.نمای

 (.1213، 2010، مارتین دال و همکاران) باشدمیمدت مرتبط 

برای های مناسب های روشن و فرصتراهنماییمولفه روی این : 3کیفیت() سازی کیفیآماده (ب

 در این خصوص،کید دارد. أارائه و تقویت تمرین کیفی از طریق آموزش، بازتوانی و تجربیات رقابتی ت

 استنیاز به تمرین برای بهبود عملکرد از طریق تعیین هدف، بازخورد و فرصت برای تجدید عملکرد 

 (.1213، 2010مارتین دال و همکاران، )

های گذار هم در محیطثیرأای تگونه ارتباط مربی با ورزشکار را به لفهؤاین م :4ارتباط برقراری( پ

 ماهیت تعیین هدف، مرور و بازخورد، برنامه ،طور خاص کند. بهبرقرار می رسمیرسمی و هم غیر

گیرد. نظر قرار می پیشرفت در سطوح عالی در این برقراری ارتباطات مدکید بر أریزی پرورشی و ت

( وجود 2007) . مارتین دال و همکارانباشدمیهمیشه مطرح نیز خوب با مربی  ۀرابط نیاز به

                                                           
1. The Environment Success Factors Model 

2. Talent Development 

3. Quality Preparation 

4. Communication 
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 رساندن کارآمدی و سودمندی ورزشکار حداکثر برای به رسمی راهای ارتباطی رسمی و غیرسیستم

 .(1213، 2010مارتین دال و همکاران، ) دانندالزم می

از تمامی  عمیق شکلی ورزشکار را به ،مربی ،لفهؤدر این م :1کردن ورزشکار فهمیدن و درک (ت

مختلف نیاز به  هایپژوهشکند. در ای با وی برقرار میحرفه و قوی ایرابطهد و نمایجهات درک می

نشان های پرورش استعداد ورزشی وی و پس از آن نزدیک بین مربی و ورزشکار در سال ۀیک رابط

پرورش  ۀجانب بر ماهیت پیچیده و همه ،ددا( انجام 1985) 2که بلوم پژوهشیشده است. در  داده

و عملکردی  شناختی، فیزیکی، اجتماعی ـ ای کلی از مسائل پرورشیورزشکاران که در آن مجموعه

مارتین دال و ) دگردیثیر وی نیز مطرح أو نقش مربی در این دوره و ت کید شدأدخالت دارند ت

 .(1213، 2010همکاران، 

بسیاری از مطالعات مرتبط با پرورش استعداد، نیاز به یک سیستم حمایتی : 3حمایتی هایشبکه( ث

 ۀرابط در پژوهش خود (1999) 4اند. ریس و همکارانکرده عنوانیند پرورش را اقوی در طول فر

که حمایت  بر این باور بودندو  ندبین حمایت کیفی و عملکرد ورزشکار گزارش کردرا مشخصی 

روشن  ،حال هر درروانی منتهی شود. ـ های روحی تواند به ناتوانی در غلبه بر استرسضعیف می

وی با  ۀهای حمایتی مختلف با پیشرفت ورزشکار و مواجهاست که نقش و اهمیت نسبی شبکه

ها در هر ایتاز حم نیاز به سطوح مختلفی امر و این کندها تغییر میتلف و غلبه بر آنهای مخچالش

 (.1214، 2010مارتین دال و همکاران، ) دهدمرحله از پیشرفت ورزشکار را نشان می

ای مناسب و از طریق تجربیات پرورشی گونه ورزشکاران به ،: در این عامل5برانگیز محیط تالش (ج 

ارتباط با  های موجود،حمایت) دگردها حمایت میوسیله از آن بدینشوند و به چالش کشیده می

اما برانگیز  آوردن یک محیط چالششدن(. مفهوم فراهمبرندهکید بر أورزشکاران سطح باالتر و ت

 چالش و های آموزشی، رقابتیمحیط .پدیدار شد 6و همکاران مایلییکزنتس پژوهشاز  ،حمایتی

 . الزم است خاطرباشدنیاز می موردتسهیل پرورش و پیشرفت تا باالترین سطوح  منظور هبرانگیز ب

پیروزی، به فشار روانی کمتر، کید بر أنشان کرد که محیطی چالش برانگیز در کنار حمایت سالم و ت

 پرورش و موفقیت در دراز جهتشود و درونی و اشتیاق باال برای پیشرفت منتهی می ۀتقویت انگیز

 (.1214، 2010، مارتین دال و همکاران) باشدمیمدت ضروری 

                                                           
1. Understanding the Athlete 

2. Bloom 

3. Support Network 

4. Rees and Colleagues 
5. Challenging and Supportive Environment  

6. Csikszentmihalyi  
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ها آنبایستمیوجود دارد که  در محیط پرورشهایی کلیدی مشخصه :1مدتپرورش بلند ولاص( چ

 بعدها اما، دگرد حذف باید تمرین محیط از اولیه مراحل در فشار مثال، عنوان به؛ نظر قرار داد را مد

که  ورزشکاران در تصمیماتیالزم است  ،(. همچنین1، 1391خلجی، ) شود اضافهبایست به آن  می

 بهنقش حمایت والدین به  وشود مشارکت داده شوند مدت گرفته می ها در بلندنپرورش آ برای

 (.1214، 2010مارتین دال و همکاران، ) شود اهمیت دادهپیشرفت  ۀهای اولیدر سالویژه 

 بایدکه در محیط پرورش استعداد  ها و نیازهای مالی ورزشکارحمایت ابلفه ؤماین  :2حمایت مالی( ه

حمایت و مورد ورزشکار از سوی باشگاه  معنا که بدین باشد؛مرتبط می به آن پرداخته شود

یکی از عوامل که کند ( در پژوهش خود بیان می2009) 3دی بوسچر. قرار بگیردپشتیبانی مالی 

 مختلفهای زمینه حمایت مالی در دوران قبل و بعد از قهرمانی در ،مهم در پرورش افراد ورزشکار

، و همکاران دی بوسچر) ورزشی خود با تمام وجود به ورزش بپردازد ۀاست تا ورزشکار بتواند در دور

2009 ،115). 

 پژوهشدر  (2004) 4و هورتون بیکرزمینه گزارش شده است.  این نیز در هاییپژوهشاین،  بر عالوه

فرهنگی  ـ های اجتماعیعنوان فاکتور اهمیت فرهنگ، منابع آموزشی و حمایت خانواده را به خود

دیگری که  پژوهشدر  (.219، 2004 ،بیکر و هورتون) ثیرگذار بر پرورش استعداد برشمردندأت

حمایت عاطفی،  به این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای انجام دادند( 2005) 5ولفندن و هالت

گذار ثیرأورش استعداد تدر پر با مربیانرابطه  فداکاری، فشار وحمایت محسوس، حمایت اطالعاتی، 

خود  پژوهشنیز در ( 2010) و همکاران مارتین دال (.116، 2005 ،ولفندن و هالت) باشدمی

. این نمودندهای یک محیط پرورش استعداد کارآمد برای ورزش را طراحی لفهؤها و ممشخصه

حمایت،  ۀارتباطات، درک ورزشکار، شبککردن کیفیت، پرورش بلندمدت، فراهم :ها شامللفهؤم

بر بایست میباشد که در محیط پرورش مدت میاصول پرورش بلند و برانگیزمحیط حمایتی و تالش

 همکاران و سکنیهنر که یپژوهش یط ،نیهمچن .(265،2011 ،6وانگ و همکاران) کید شودأها تآن

محیط پرورش استعدادهای ورزشی و مدل فاکتورهای موفقیت یک محیط،  مدل اساس بر( 2011)

 ،پرورش که دندیرس جهینت نیا به دادند انجام نروژ در اکیکا یورزش استعداد پرورش طیمح یرو

تحت تنها نه استعداد پرورش و دارد قرار ردیگیم شکل پرورش ندیفرا درآن که یبافت ریثأت تحت

 هانآ در که ییهاطیمح نیبۀ رابط از بلکه ،دارد قرار( غیره و باشگاه مدرسه،) خرد طیمح ریثأت
                                                           
1. Long-Term Development Fundamentalas 

2. Support Financial  

3. De Bosscher 

4. Baker & Horton  

5. Wolfenden & Holt 

6. Weng  
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 (.345، 2011 ،هنریکسن و همکاران) ردیپذیم ریثأت زین( یورزش یهاونیفدراس) ندارد فعال حضور

 صورت یجنوب یقایآفر فوتبال کنانیبازروی ( 2011) دجنمو توسط که یپژوهش در این، برعالوه 

 تیحما ،یشخص ۀتوسع ،یطلب جاه و زهیانگ ن،یتمر طیمح فاکتور شش که گزارش شد گرفت

 مرتبط استعداد پرورش در تیموفق با یفیتوص صورت به یمرب و یفرهنگ یفاکتورها خانواده،

 شناسایی"که با عنوان  پژوهشیدر نیز ( 1391) و همکاران جهاندیده(. 56، 2011 ،موندج) نداهبود

 انجام دادند "شیراز ایحرفه لیگ دیدگاه ورزشکاران از ورزشی استعدادهای نیازهای بندی اولویت و

 و مربیگری، مالی حمایت مانند هاییاولویت، در محیط پرورش که به این نتیجه دست یافتند

 و خانواده، مدیریتی حمایت کهحالیدر باشند؛می برخوردار باالیی اهمیت از تجهیزات و تأسیسات

قهفرخی و  همچنین، (.1391،1،و همکاران جهاندیده) هستند کمتری اهمیتدارای  پزشکی خدمات

ورزش قهرمانی جودو  ۀخود بیان کردند که عوامل مهم در توسع پژوهش( در 1393) همکاران

ریزی، و برنامه ند از: استعدادیابی وپرورش استعداد، بودجه و امور مالی، مدیریتهست عبارت

ارتباطات و هماهنگی، پیشرفت مربیان و نیروی افزاری، مسابقات و اردوهای ورزشی، تجهیزات سخت

، 1393 ،ساعتچیان و قهفرخی، سجادی، محمودی) انسانی، انگیزش و حمایت مالی از منابع انسانی

 و موجود وضعیت بررسی ( به1391) مکارانایلون کشکول و ه ،یدیگر پژوهشدر  (.240

پرداختند و  غربی آذربایجان استان مربیان دیدگاه از مردان والیبال استعدادیابی هایشاخص

 افراد از استفاده عدم ترتیب به پروری استعداد ستعدادیابی وا التااشک ترینمهممشخص کردند که 

علیه و زاده، منتظرایلون کشکول، محرم) باشدمی اصولی ریزیبرنامه عدم و امکانات کمبود متخصص،

 صورت طوالنی ندارد و در سالیان گذشته به ۀاستعدادیابی در ایران پیشین (.1، 1391 ،اکبری

خصوصیات ورزشکاران  ۀدربارهایی پژوهش های دانشجویی(نامهو بیشتر در قالب پایان) پراکنده

بیشتر بر  ،استعدادیابی ۀزمین گرفته در صورت هایپژوهش، این بر عالوهانجام گرفته است.  نخبه

 اختصاص یافتهپرورش استعداد  توجه کمتری بهو  اندداشتهکید أشناسایی و کشف استعداد ت ۀحوز

 ۀزمین محدود در ۀشدانجام هایپژوهش یژهوب اندک استعدادیابی در ایران ۀبا توجه به سابق است.

ذکر است  شایان .پرداخته شودپرورش استعداد در ورزش به موضوع تالش شد که  ،پرورش استعداد

روند پیشرفت و تکامل ورزشکاران  تواندشناخت و بررسی عوامل مرتبط با پرورش استعداد می که

شناسایی عوامل مرتبط با  ،بنابراین ؛شدن را تسریع نماید هاکی برای رسیدن به موفقیت و قهرمان

ریزی صحیح تدوین و برنامهجهت  دررا ریزان ورزش هاکی مدیران و برنامهتواند محیط پرورش می

الزم به  .یاری رساندتر به اهدافشان چه زودتر و صحیح هرو نیز رسیدن  استعداد در دوران پرورش

 پرورش استعداد صورتمرتبط با  مورد عوامل در هاییپژوهش ،یدر سطح جهانیادآوری است که 

با توجه به  .باشدموجود نمی پژوهشیدر ورزش هاکی چنین ویژه  بهاما در کشور ما و  ،گرفته است
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طی چند سال  کل ورزش و جوانان استان مرکزی مشخص شد که ۀآمده از اداردست اطالعات ب

های های خوبی داشته است. کسب موفقیتپیشرفت ،کید بر استعدادیابیأبا ت هاکی ورزشگذشته، 

به شناسایی و شناخت صحیح  پژوهشدر این  تا موجب شد شایسته در ورزش هاکی استان مرکزی

این  در پی پاسخ به حاضر پژوهش ،رو این از ؛پرداخته شوداین ورزش  یند پرورش استعدادااز فر

 وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی چگونه است؟ که استال ؤس

محیط پرورش استعداد های لفهؤم تحلیلاز:  ندهست تعبار پژوهشاساس، اهداف اختصاصی اینبر

ثر بر محیط پرورش استعداد ؤم هایلفهؤمبندی ورزشکاران هاکی استان مرکزی و نیز رتبه

 ورزشکاران هاکی استان مرکزی.

 

 پژوهش شناسیروش
است.  گرفتهانجام  یابیزمینه ۀشیو که به باشدمی تحلیلی ـ توصیفیمطالعات از نوع حاضر  پژوهش

نوجوانان،  ۀکه در رد (1393) هاکی استان مرکزی در سال ورزشکاران ۀکلی را پژوهش آماری ۀجامع

( تشکیل نفر 85به تعداد) کردندفعال در باشگاه تمرین میصورت منظم و  ساالن بهجوانان و بزرگ

عنوان نمونه انتخاب شدند.  آماری به ۀاعضای جامع ۀکلیبا توجه به حجم محدود جامعه،  دادند.

 وانگ و همکاران پژوهش شده از اقتباس ۀنامپرسش ازآوری اطالعات جمع منظور همچنین، به

 ؛باشدنامه شامل دو قسمت می این پرسشگردید. استفاده  (با اندکی تغییرات در آن) (2011)

ی نظیر سن، جنس، میزان تحصیالت، حاوی اطالعات کهاست  مشخصات فردیقسمت اول مربوط به 

 تخاب ورزش تخصصی و سطح ورزششده، علت ان های کسبورزشی، مقام ۀنام باشگاه، سابق

روایی صوری و  که است لفهؤمهشت  گیرندۀ بر نیز درنامه پرسش این قسمت دومباشد و می

 30ادامه،  در. گردیده است تأیید بررسی و ت علمیأهی ینفر از اعضا 10توسط  آنمحتوایی 

بررسی  نامه موردروایی سازه و پایایی پرسش ،هااز طریق آننامه به ورزشکاران داده شد تا پرسش

استفاده  موردتحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نیز  پژوهشابزار  ۀبررسی روایی ساز جهت قرار گیرد.

بررسی پایایی ابزار  منظور همچنین، بهه شده است. ئارا نتایجآن در بخش  هاییافتهکه  قرار گرفت

یک  ،نهایت در بدست آمد.( α=858/0) با مقدار آن برابر که کار رفت بهآلفای کرونباخ  ،پژوهش

آمادگی کیفی ، گویه بیست و سهمدت با پرورش بلند) لفهؤمرکب از هشت م ایگویه 65 ۀنامپرسش

 هفتهای حمایتی با ، شبکهگویهچهاردرک ورزشکار با  ،گویه هفتبرقراری ارتباط با  ،گویه پنجبا 

و  گویه هفتمدت با  اصول پرورش طوالنی ،گویهچهاربرانگیز با  محیط حمایتی و تالش ،گویه

کامالًموافقم، موافقم، ) لیکرت ارزشی پنج مقیاس اساسبر و یید شدتأ (گویه هشتحمایت مالی با 

 .گذاری گردیدنمرهپنج، چهار، سه، دو و یک ترتیب با نمرات  به( خالفم و کامالًمخالفممنظری ندارم، 
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با صداقت کامل به که  ها خواسته شداز آنو  شتنامه بین ورزشکاران توزیع گپرسش 85 ،سپس

علت تحویل  نفر به 12 ها،نامهپرسش آوریپس از جمعذکر است که  شایانپاسخ دهند.  هاگویه

صورت  هدرصد( ب 86) نامهپرسش 73 ،مجموع در و آماری حذف شدند ۀناقص از نمون ۀنامپرسش

توصیفی ها از آمار تحلیل داده و برای تجزیه .بررسی قرار گرفت مورد پژوهشکامل برای انجام 

های اصلی و لفهؤمبندی رتبه، جدول فراوانی و نمودارها استفاده شد. میانگین، انحراف معیار :شامل

 22 ۀنسخ 1اس. پی. اس. اسافزار آزمون فریدمن در نرمطریق از  نیز هاآن یهایک از گویه هر

 . صورت گرفت

 

 نتایج
نشان داده شده است.  شماره یک در جدولآماری پژوهش شناختی نمونه جمعیتهای برخی ویژگی

باشد و میانگین سابقۀ ورزشی سال می 10تا پنجبیشترین سابقه بین  شودمالحظه میهمانگونه که 

درصد از  42/53 شود کهاساس نتایج مشخص می همچنین، بر نیز برابر با هشت سال است.ها آن

ها در سطح از درصد آن 7/76 باشند ودهندگان دارای مقام کشوری در رشتۀ هاکی می پاسخ

 ند.ای فعالیت داشته ادرصد در سطح حرفه 9/21قهرمانی و 

 
 سابقۀ ورزشی و قهرمانی و سطح ورزشیاساس ـ توزیع افراد نمونه بر1جدول 

 سطح ورزشی سابقۀ قهرمانی سابقۀ ورزشی 

 

ر 
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5 
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س
 

5 
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هر
ق

 

 56 16 1 4 39 21 9 22 39 12 فراوانی
 7/76 9/21 4/1 47/5 42/53 74/28 32/12 11/30 39/53 42/16 درصد

 

 

 گونه کههمان .نشان داده شده است شماره دو نتایج تحلیل عاملی تاییدی ابزار پژوهش در جدول

 اند که موردهای اصلی از طریق آزمون کایزر ـ مایر ـ اولکین آزمون شدهشود، مؤلفهمالحظه می

نیز در تحلیل عاملی اکتشافی (. همچنین، = P= ،617/0KMO 001/0) تأیید قرار گرفته است

 ند.فترتأیید قرار گ موردبودند که  (3/0) ها دارای بار عاملی باالیتمامی گویه

 

                                                           
1. SPSS 
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 پژوهشییدی ابزار نتایج تحلیل عاملی تأـ 2 جدول

 617/0  اولکین ـ یرمی ـ کایزر

 

 بارتلت

 188/62 مربع کای

 28 آزادی ۀدرج

 001/0 سطح معناداری

 

در ورزش هاکی ها لفهؤماین میزان توجه به یا  پرورش استعدادهای اصلی محیط لفهؤبندی ماولویت

ها به این مولفه شودگونه که مالحظه میهمان .نشان داده شده است شماره سه استان در جدول

حمایتی، اصول پرورش  هایمدت، برقراری ارتباط، شبکهپرورش بلند :ترتیب رتبه عبارتند

در این  درک ورزشکار.برانگیز و  تالش مالی، محیط حمایتیکیفی، حمایت دگی مدت، آماطوالنی

سطح معناداری نیز و  هفتبرابر با عدد درجۀ آزادی ، 243/423ندازۀ مربع کای برابر با اخصوص، 

رتبه شود که بین بنابراین، نتیجه گرفته میباشد. یم 05/0تر از کوچکبود که  001/0برابر با 

از نظر های محیط پرورش استعداد ، مؤلفه. به عبارتیتفاوت معناداری وجود دارد فاکتورها

 شده است.به آنها توجه می بوده اند و بطور متفاوتیبندی متفاوتی دارای اولویتورزشکاران 

 
 های محیط پرورشلفهؤمبندی رتبه ـ3جدول

 ردیف مؤلفه رتبۀ میانگین

 1 مدتپرورش بلند 00/8

 2 برقراری ارتباط 69/6

 3 های حمایتیشبکه 90/5

 4 مدتاصول پرورش بلند 62/5

 5 آمادگی کیفی 69/3

 6 حمایت مالی 70/2

 7 برانگیزمحیط تالش 19/2

 8 درک ورزشکار 82/1

 

 شماره چهار اساس نتایج آزمون فریدمن در جدولبرپرورش بلندمدت  ۀلفؤمی هاگویهبندی  رتبه

، درجۀ آزادی برابر با عدد 43/202در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با  نشان داده شده است.

باشد. بنابراین، نتیجه گرفته می 05/0تر از بود که کوچک 001/0سطح معناداری نیز برابر با و  22

معناداری آماری تفاوت  پرورش بلندمدت استعداد ورزشکارانهای مولفه رتبه گویهشود که بین می
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در این خصوص، میزان توجه به  شده است.به آنها توجه می بطور متفاوتیوجود دارد. به عبارتی، 

 بوده است.ها کل گویهکمتر از حد میانگین  23تا  14و  12گویه های شماره 
 

 مدتپرورش بلندۀ لفؤوصیف وضعیت مت ـ4جدول

ف
دی

ر
 

 بلندمدتهای مربوط به مؤلفۀ پرورش گویه

ن
گی

یان
م

ن 
گی

یان
ۀ م

تب
ر

 

 9/15 52/4 کند.به او کمک می مربی برای شناخت نقاط ضعف و قوت ورزشکار در ورزش 1

 6/14 34/4 کند.کمک می به ورزشکار فهمیدن کارها و وظایف مربی برای 2

 6/14 35/4 تأکید دارد. های بنیادینمهارت ۀزمینمی درئضرورت کار دا مربی بر 3

 6/13 23/4 همراه دارد.را بههای مفیدی ای است که جنبهگونهها بهطراحی برنامۀ تمرین 4

 5/13 20/4 کند.تشویق می گرفتن مسئولیت پرورش خودعهدهبرای بر، ورزشکار را مربی 5

 1/13 15/4 است.، کلید پیشرفت شدنشود که تصمیم برای موفقیمکید أت همواره 6

 1/13 15/4 برانگیز وجود دارد.سودمند و تالشجلسات تمرین  7

 8/12 08/4 کند که چه انتظاری از ورزشکار دارد.طور مداوم یادآوری میمربی به 8

 2/12 06/4 .از عوامل آمادگی جسمانی است گیرندۀ موارد وسیعیبربرنامۀ پرورش، در 9

 2/12 02/4 .برخوردار استاولویت باالیی از ها تمرین، سازماندهی برنامهبرای طراحان  10

 1/12 02/4 کند.های خود پشتیبانی مثبتی از ورزشکار میمربی با ارائۀ حمایت 11

 9/11 95/3 نشدن در یک زمینه، فرصت دیگری برای پیشرفت وجود دارد.درصورت موفق 12

 8/11 97/3 شود.طراحی می مدتهای خاص برای کمک به پیشرفت مؤثر در طوالنیتمرین 13

 6/11 90/3 شکل مثبتی برخورد نمایند.بهخود هایکنند تا ورزشکار با ناراحتیافرادی کمک می 14

 5/11 89/3 کند.تأکید میها ها و رقابتتمرینبر انجام  ،شدنبرنده جایمربی به 15

 5/11 87/3 شودکه چطور به یکدیگر کمک کنند.به ورزشکاران گفته می 16

 5/11 90/3 دهد ورزشکار از اشتباهات خود درس بگیرد.مربی اجازه می 17

 2/11 89/3 دهند.های وی میبه پرسش کنند، پاسخ مناسبیافرادی که ورزشکار را حمایت می 18

 1/11 87/3 وجود دارد.پیش بیاید  ورزشکار برای هر چیزی که در ورزش برایآمادگی  19

 1/11 87/3 ها نیاز است زمان وجود دارد.ای به آندر سطح حرفه هایی کهبرای پرورش مهارت 20

 2/10 76/3 شود.ها تشویق میگرفتن نقاط قوت و تعدیل ضعفنظرورزشکار از طریق در 21

 12/9 52/3 های مطلوب و مستمری از ورزشکار خواهد شد.حمایت،آسیب صورتدر 22

 03/5 63/2 شود.ه میهای خودکنارگذاشتدادن تواناییپرورش، قبل از نشانحالورزشکار در 23

 

نشان  شماره پنج اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول آمادگی کیفی بر های مؤلفۀبندی گویه رتبه

و  چهار، درجۀ آزادی برابر با عدد 68/79داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 
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شود ه گرفته میباشد. بنابراین، نتیجمی 05/0 تر ازبود که کوچک 001/0با سطح معناداری نیز برابر 

های آمادگی کیفی تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارتی، بطور متفاوتی به که بین رتبه گویه

کمتر از حد  پنجو  چهاردر این خصوص، میزان توجه به گویه های شماره  شده است.آنها توجه می

 بوده است.ها کل گویهمیانگین 
 

 آمادگی کیفی ۀلفؤمتوصیف وضعیت  ـ5جدول

ف
دی

ر
 

 

 های مربوط به مؤلفۀ آمادگی کیفیگویه

ن
گی

یان
م

ن 
گی

یان
ۀ م

تب
ر

 

 10/4 56/4 کند.های رقابتی با کیفیت تالش میآوردن تجربهدستورزشکار برای به 1

 16/3 98/3 شود.داده میآموزش ها ها ورقابتتمرینتعدیل مورد به ورزشکار در 2

 02/3 93/3 شده برای پیشرفت ورزشی ورزشکار کامالً واضح هستند.های ارائهراهنمایی 3

 53/2 45/3 های او متفاوت است.تیمیمربی از ورزشکار با انتظارات همانتظارات  4

 19/2 16/3 شود.نمی ترغیب مورد نحوۀ مواجهه با مشکالتریزی دربرای برنامهورزشکار 5
 

 شماره شش اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول برقراری ارتباط بر های مؤلفۀبندی گویه رتبه

، درجۀ آزادی برابر با عدد 16/22نشان داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 

ه گرفته بنابراین، نتیج باشد.می 05/0تر از بود که کوچک 001/0سطح معناداری نیز برابر با و  شش

های برقراری ارتباط تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارتی، بطور شود که بین رتبه گویهمی

 هفتو  ششدر این خصوص، میزان توجه به گویه های شماره  شده است.متفاوتی به آنها توجه می

 کمتر از حد میانگین بوده است. 
 

 

 برقراری ارتباط ۀلفؤمتوصیف وضعیت  ـ6جدول

ف
دی

ر
 

 های مربوط به مؤلفۀ برقراری ارتباطگویه

ن
گی

یان
م

ن 
گی

یان
ۀ م

تب
ر

 

 54/4 04/4 کند.با ورزشکار صحبت میها های مختلف تمرینرابطۀ بین جنبه مربی اغلب دربارۀ 1

 25/4 97/3 کند.مورد چیزهایی که برای پیشرفت در ورزش نیاز دارم صحبت میمربی در 2

 22/4 91/3 باشند.ها کنارهم برای پیشرفت ورزشکار متعادل میدهد چگونه برنامۀ تمرینشرح می مربی 3

 07/4 83/3 کند.اند صحبت میمورد آنچه ورزشکاران موفق برای موفقیت انجام دادهمربی در 4

 97/3 84/3 دارد.کند با اهداف او ارتباط مستقیم بازخوردی که ورزشکار از مربیان دریافت می 5

 48/3 61/3 بعدی چه زمانی خواهد بود. کنند مشخص نمایند آزمونورزشکار و مربی سعی می 6

 47/3 64/3 فردی او است. کند که مختص پرورشورزشکار اهدافی را با مربی تنظیم می 7



   155                                                                       ....هاکی ورزش در استعداد پرورش محیط وضعیت تحلیل
 

نشان  شماره هفت اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول درک ورزشکار بر های مؤلفۀبندی گویهرتبه

سطح و  سه، درجۀ آزادی برابر با عدد 82/4داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 

شود که ه گرفته میباشد. بنابراین، نتیجمی 05/0تر از بود که کوچک 001/0معناداری نیز برابر با 

دارد. به عبارتی، بطور متفاوتی به های درک ورزشکار تفاوت آماری معناداری وجود بین رتبه گویه

کمتر از حد  چهارو  سهدر این خصوص، میزان توجه به گویه های شماره  شده است.آنها توجه می

 بوده است.ها کل گویهمیانگین 
 

 

 درک ورزشکار ۀلفؤمتوصیف وضعیت  ـ7جدول

ف
دی

ر
 

 های مربوط به مؤلفۀ درک ورزشکارگویه

ن
گی

یان
م

ن 
گی

یان
ۀ م

تب
ر

 

 68/2 68/3 کند.برای تقویت ثبات روانی در ورزش، کمک زیادی را دریافت میورزشکار  1

 58/2 62/3 رسد مربی به درک زندگی شخصی ورزشکارعالقه دارد.نظر میبه 2

 42/2 42/3 کند.مربی زمانی را برای صحبت با دیگر مربیان ورزشکار صرف می 3

 32/2 30/3 کند.با او صحبت می مورد سالمتی ورزشکارندرت درمربی به 4
 

( نشان 8) اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول های حمایتی برشبکه های مؤلفۀبندی گویهرتبه

سطح و  6، درجۀ آزادی برابر با عدد 65/33داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 

شود که ه گرفته میباشد. بنابراین، نتیجمی 05/0 تر ازبود که کوچک 001/0معناداری نیز برابر با 

های حمایتی تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارتی، بطور متفاوتی های شبکهبین رتبه گویه

و  شش، پنج، چهاردر این خصوص، میزان توجه به گویه های شماره  شده است.به آنها توجه می

 بوده است.ها کل گویهکمتر از حد میانگین  هفت
 

 های حمایتیشبکه ۀلفؤتوصیف وضعیت مـ 8 جدول

ۀ 
تب

ر

ن
گی

یان
م

 

ن
گی

یان
م

 

 های حمایتیهای مربوط به مؤلفۀ شبکهگویه

ف
دی

ر
 

 1 دسترس هستند.کنند همواره درای که از ورزشکار پشتیبانی میمجموعه 10/4 75/4

 2 کند.ورزشکار اطالع دارد و او را درک میهای دهد که مدرسه از برنامهمربی اطمینان می 93/3 46/4

 3 کنند.گیری بهتر مشورت میبرای تصمیم نمایندافرادی که ورزشکار را کمک می 90/3 38/4

 4 صورت اختصاصی برای نیازهای ورزشکار طراحی شده است.های تمرینی بهبرنامه 67/3 87/3

 5 کنند.صحبت مینمایندکه ورزشکار را حمایت می با دیگر افرادیصورت مداوم  به مربیان 56/3 55/3

 6 شود.های مختلف پیشرفت در یک جدول زمانی برای ورزشکار سازماندهی میجنبه 46/3 55/3

 7 ورزشکاران به متخصصان مختلف برای کمک به پیشرفت خود دسترسی دارند. 39/3 43/3
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شماره نه  اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول محیط تالش برانگیز بر های مؤلفۀبندی گویهرتبه

 سه، درجۀ آزادی برابر با عدد 70/12نشان داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 

-ه گرفته میباشد. بنابراین، نتیجمی 05/0تر از بود که کوچک 001/0سطح معناداری نیز برابر با و 

تالش برانگیز تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارتی، بطور های محیط شود که بین رتبه گویه

 چهارو  سهدر این خصوص، میزان توجه به گویه های شماره شده است.متفاوتی به آنها توجه می

 بوده است. ها کل گویهکمتر از حد میانگین 

 
 برانگیزمحیط تالش ۀلفؤتوصیف وضعیت مـ 9جدول 

ف
دی

ر
 

 برانگیزمؤلفۀ محیط تالشهای مربوط به گویه

ن
گی

یان
م

ن 
گی

یان
ۀ م

تب
ر

 

 81/2 12/4 گیرند.تر از خود کمک میتر و باتجربهایاز ورزشکاران حرفهورزشکاران  1

 62/2 06/4 ای خیلی باالتر هستند.ورزشکار فرصت دارد با افرادی تمرین کند که از نظر سطح حرفه 2

 29/2 76/3 باخت کنونی، نشانۀ موفقیت در آینده نخواهد بود.شود که برد و به ورزشکار گفته می 3

 28/2 46/3 کنند.که ورزشکار در محل تحصیل نیاز به پشتیبانی دارد او را حمایت میهنگامی 4

 

 اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول اصول پرورش بلند مدت استعداد بر های مؤلفۀبندی گویهرتبه

، درجۀ آزادی برابر 86/11نشان داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با  10شماره 

ه باشد. بنابراین، نتیجمی 05/0تر از بود که کوچک 001/0سطح معناداری نیز برابر با و  ششبا عدد 

معناداری تفاوت آماری اصول پرورش بلند مدت استعداد های مولفه شود که بین رتبه گویهگرفته می

در این خصوص، میزان توجه به  شده است.وجود دارد. به عبارتی، بطور متفاوتی به آنها توجه می

 بوده است. ها کل گویهکمتر از حد میانگین  هفنو  شش، پنج، چهار گویه های شماره
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 مدتاصول پرورش بلند ۀلفؤتوصیف وضعیت م ـ10جدول 
ن

گی
یان

ۀ م
تب

ر
 

ن
گی

یان
م

 
 

 مدتمربوط به مؤلفۀ اصول پرورش بلندهای گویه

ف
دی

ر
 

 1 شود.داده میبه ورزشکار  ضعف، فرصت الزم برای اصالح عملکردصورت داشتن در 84/3 37/4

 2 شود.به ورزشکار فرصت الزم برای برخورد با مشکالتی که با آن مواجه است داده می 75/3 26/4

 3 شود.بررسی می صورت مرتب به ورزشکار پیشرفت و عملکرد فردی 69/3 20/4

 4 شود.شود مشارکت داده میمورد پرورش وی گرفته میورزشکار در تصمیماتی که در 63/3 04/4

 5 گذارند.مورد ورزشکار وقت میبرای صحبت با والدین در مربیان 61/3 92/3

 6 های مربی هماهنگی دارد.گیرد با راهنماییهایی که ورزشکار از والدین میراهنمایی 46/3 66/3

 7 شود.تشویق می هاورزششرکت در دیگر ورزشکار به  41/3 54/3

 

نشان  11شماره  اساس نتایج آزمون فریدمن در جدولحمایت مالی بر های مؤلفۀبندی گویهرتبه

-و  هفت، درجۀ آزادی برابر با عدد 27/30داده شده است. در این خصوص، اندازۀ مربع کای برابر با 

شود ه گرفته میباشد. بنابراین، نتیجمی 05/0تر از بود که کوچک 001/0سطح معناداری نیز برابر با 

تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به عبارتی، بطور حمایت مالی های مولفه که بین رتبه گویه

، شش، چهارماره های شدر این خصوص، میزان توجه به گویه شده است.متفاوتی به آنها توجه می

 بوده است.ها کل گویهکمتر از حد میانگین هشت و  هفت
 

حمایت مالی ۀلفؤتوصیف وضعیت مـ 11جدول  

ن
گی

یان
ه م

تب
ر

 

ن
گی

یان
م

 

 

 های مربوط به مؤلفۀ حمایت مالیگویه

 
 

ف
دی

ر
 

31/5  1 های ورزشی ورزشکار، کیفیت زندگی خانوادگی او را بهبود داده است.موفقیت 41/2 

87/4  2 خود را تهیه نماید. وقت داشته باشد تا بتواند وسایلورزشکار باید یک شغل نیمه 26/2 

63/4  3 ها شرکت کند.درستی در تمرین تواند بهنمی آمدوپول رفت نداشتن دلیل ورزشکار به 15/2 

62/4  4 توانند تمام نیازهای ورزشی او را تأمین نمایند.خانوادۀ ورزشکار نمی 00/2 

55/4  5 کند.باشگاه از ورزشکار حمایت مالی می 23/2 

45/4  6 تواند وسایل بهتری تهیه نماید.زیرا، نمی کند؛ورزشکار با وسایل معمولی بازی می 00/2 

84/3  7 ترین منبع حمایت مالی او هستند.خانوادۀ ورزشکار مهم 68/1 

73/3  8 نیاز دارد. برای شرکت در ورزشورزشکار به حمایت مالی  60/1 
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 گیریبحث و نتیجه

یک محیط آموزشی مناسب  که در آن است یمدت یند طوالنیافرگذاری و سرمایه ،پرورش استعداد 

ل ئدر این محیط مسا) و هدایت شوندببینند  آموزش محیط آید تا ورزشکاران در آنفراهم می

ترکیبی از عوامل مختلف، پرورش  .(اساسی بسیاری در ارتباط با پرورش استعداد وجود دارد

 . (14، 2011 ،موندج) دهندثیر قرار میأت استعدادهای ورزشی را تحت

پرورش محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان، مؤلفه  لفهؤم اولین، های پژوهشطبق یافته

 پژوهشاستعدادیابی و پرورش استعداد در  ۀلفؤرسد با منظر می که بهاستعداد بود مدت  بلند

 (2011) وانگ و همکاران پژوهشمدت در پرورش بلند ۀلفؤ( و م1393) و همکاران قهفرخی

 ،کنداستعداد را درگیر می تنها فرد با مدت است که نهبلند یفرایند ،پرورش استعداد دارد. همخوانی

( در مدل خود 1985) بلوم راستا، این دربلکه یک سیستم حمایتی در آن حضور مستمر دارد. 

، مدت و متمرکز متشکل از تشویق نییند طوالادهند اگر یک فرشواهد زیادی پیدا کرد که نشان می

ای در یک مالحظه های قابلتوانند به قابلیتوجود نداشته باشد، افراد نمی پرورش، تحصیل و تمرین

پرورش استعداد  (.27، 2011 ،موندج؛ 220، 2006 ،بیلی و مورلی) خاص دست پیدا کنند ۀحوز

، خلجی) دردبرای همه فراهم گ فرصت برابر باشد و مندمدت، دارای برنامه و هدفبلند بایستمی

های دیگر در صورت وجود فرصتمواردی از قبیل  که به رودانتظار میدر این خصوص، (. 1، 1391

بر تاکید  خود، هایبا ناراحتی برای برخورد مثبتدادن مشاوره به ورزشکار  شکست در یک زمینه،

برنده شدن، یاد دادن نحوه کمک کردن ورزشکاران به یکدیگر، اجازه  ها تاها و رقابتتمرینانجام 

دادن به ورزشکار برای درس گرفتن از اشتباهات خود، دادن پاسخ مناسب توسط حامیان ورزشکار 

دادن  ،پیش بیاید ورزشکار برای هر چیزی که در ورزش برایوجود آمادگی های وی، به پرسش

گرفتن نقاط قوت و  نظردر ای، تشویق ورزشکار با های الزم در سطح حرفهزمان برای پرورش مهارت

های مطلوب و مستمر از ورزشکاران آسیب دیده و کنار نگذاشتن ورزشکاران ها، حمایتتعدیل ضعف

 بیشتر توجه شود.نمره پایین تر از حد میانگین بودند  که دارای های خوددادن توانایی نشانقبل از 

این بود.  راری ارتباطبرقمؤلفه استان محیط پرورش ورزش هاکی  لفهؤدومین مطبق نتایج پژوهش، 

 هفرخی و همکارانقو ( 2005) ولفندن و هالت، (2011) وانگ و همکاران هایپژوهشبا  لفهؤم

خوب با مربی همیشه  ۀنیاز به یک رابط ذکر این نکته ضرورت دارد که .( همخوانی دارد1393)

های ارتباطی رسمی و غیررسمی را ( وجود سیستم2007) مارتین دال و همکاران .مطرح شده است

کیفیت  و معتقد هستند که دانندرساندن کارآمدی و سودمندی ورزشکار الزم می حداکثر برای به

1213، 2010 ،مارتین دال و همکاران) ثیر داردیند پیشرفت ورزشکار تأافربر  ورزشکار ـ بط مربیروا

تعیین زمانبندی آزمون ها با هماهنگی رود که به مواردی از قبیل در این خصوص، انتظار می (.
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دارای که ورزشکار و مربی و تدوین اهداف اختصاصی برای ورزشکار بر اساس توانایی های فردی او 

 تر از حد میانگین بودند بیشتر توجه شود.نمره پایین

های شبکهدر ورزش هاکی استان  در محیط پرورش استعداد لفهؤم سومینطبق نتایج پژوهش، 

 ( مطابقت دارد و به2011) وانگ و همکاران پژوهشهای حمایتی در شبکه ۀلفؤمکه با بود حمایتی 

های حمایت ۀلفؤم، (2001) 1گرین و اوکلی پژوهشدر  سیستم حمایتی ۀلفؤم با که رسدنظر می

حمایت مدیریتی  ۀلفؤو نیز با م( 2005) ولفندن و هالت پژوهشمحسوس، اطالعاتی و عاطفی در 

دارد. بسیاری از مطالعات مرتبط با پرورش  سوییهم (1391) و همکاران جهاندیده پژوهش در

ریس و ، راستا این در .اندداده نشانیند پرورش را افر طیاستعداد، نیاز به یک سیستم حمایتی قوی 

 بیان نمودندو  ندبین حمایت و عملکرد ورزشکار گزارش کرد را مشخصی ۀ( رابط1999) همکاران

مارتین ) روانی منتهی شود ـ های روحیغلبه بر استرستواند به ناتوانی در که حمایت ضعیف می

طراحی رود که به مواردی از قبیل در این خصوص، انتظار می(. 1213، 2010 ،دال و همکاران

صورت اختصاصی برای نیازهای ورزشکار، صحبت های مستمر مربیان با های تمرینی به برنامه

 وهای مختلف پیشرفت در یک جدول زمانی برای ورزشکار دهی جنبهحامیان ورزشکاران، سازمان
که دارای نمره پایین تر از  دسترسی ورزشکاران به متخصصان مختلف برای کمک به پیشرفت خود

 حد میانگین بودند بیشتر توجه شود.

لفۀ اصول مومحیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان  ۀلفؤمچهارمین طبق نتایج پژوهش، 

( 2011) و همکاران وانگ پژوهشمدت دراصول پرورش طوالنی ۀلفؤم بامدت بود که طوالنیپرورش 

نظر قرار ها را مدآن بایستمیکلیدی وجود دارد که  یهایمشخصه ،همخوانی دارد. در محیط پرورش

 .باشند داشتهای یکپارچه همکاری دیگریک با بایستمی ورزشکار و والدین مربی، ،راستا این داد. در

 اضافهبه آن  بعدها اما، دگرد حذفبایست می تمرین محیط از اولیه مراحل در فشار این، بر عالوه

ها در ورزشکاران در تصمیماتی که برای پرورش آنالزم است  ،(. همچنین1، 1391 ،خلجی) شود

 ۀهای اولیدر سال ویژه بهنقش حمایت والدین  و بهشود مشارکت داده شوند گرفته می مدتبلند

که در  هستندها از جمله مواردی این(. 1214، 2010 ،مارتین دال و همکاران) توجه شودپیشرفت 

مشارکت رود که به مواردی از قبیل در این خصوص، انتظار مید. نرعایت شو بایدپرورش  محیط

برای  توسط مربیانشود، صرف وقت مورد پرورش وی گرفته می دادن ورزشکار در تصمیماتی که در

 وهای مربی با راهنمایی های والدینورزشکار، وجود هماهنگی بین راهنمایی صحبت با والدین
که دارای نمره پایین تر از حد میانگین بودند بیشتر  هاورزششرکت در دیگر تشویق ورزشکار به 

 توجه شود.

                                                           
1. Green & Oakley 
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آمادگی ۀ لفؤمطبق نتایج پژوهش، پنجمین مؤلفۀ محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان 

 ( همخوانی دارد.2011) وانگ و همکاران پژوهشآمادگی کیفی در  ۀلفؤمبا  کهبود یت( کیف) کیفی

های مناسب جهت ارائه و تقویت تمرین کیفی از طریق های واضع و فرصتراهنمایی بااین فاکتور 

نیاز به تمرین  که کید داردأبهبود عملکرد( و تجربیات رقابتی ت) آموزش، بازگشت به حالت اولیه

 برای بهبود عملکرد از طریق تعیین هدف، بازخورد و فرصت برای تجدید عملکرد طراحی شده است

رود که به مواردی از قبیل در این خصوص، انتظار می(. 1213، 2010 ،مارتین دال و همکاران)

 ریزی جهتبرای برنامه ترغیب ورزشکاراز ورزشکاران و داشتن انتظارات معقول و عادالنه مربیان 

 که دارای نمره پایین تر از حد میانگین بودند بیشتر توجه شود. نحوۀ مواجهه با مشکالت

حمایت طبق نتایج پژوهش، ششمین مؤلفۀ محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مؤلفۀ 

 2و همکاران (، نورجی2003) و همکاران 1گیبنز هایپژوهش حمایت مالی در ۀلفؤمبا بود که  مالی

و  قهفرخی پژوهشحمایت مالی از نیروی انسانی در  ۀلفؤم ،(1391) جهاندیده و همکارانو  (2005)

 ارد. درهمخوانی د (1391) نژادزاده و امیرقاسم پژوهشزایی در درآمد ۀلفؤم نیز( و 1393) همکاران

یکی از عوامل مهم در  که کند( در پژوهش خود بیان می2009) دی بوسچر ،لفهؤاهمیت این م مورد

های مختلف است تا زمینه حمایت مالی در دوران قبل و بعد از قهرمانی در ،پرورش افراد ورزشکار

، 2009، دی بوسچر و همکاران) ورزشی خود با تمام وجود به ورزش بپردازد ۀورزشکار بتواند در دور

رود که به مواردی از در این خصوص، انتظار می(. 244و  241،  1393قهفرخی و همکاران  ؛ 116

کمک به ، ورزشی آنهاه خانوادۀ ورزشکاران برای تامین حداقل بخشی از نیازهای توجقبیل 

مالی  حمایتو ها از ورزشکاران ورزشی، حمایت مالی بیشتر خانوادهورزشکاران برای تامین وسایل 

 که دارای نمره پایین تر از حد میانگین بودند بیشتر توجه شود. ورزشکاران توسط سایرین

محیط طبق نتایج پژوهش، هفتمین مؤلفۀ محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مؤلفۀ 

( همخوانی 2011) وانگ و همکاران پژوهشبرانگیز در  محیط تالش ۀلفؤمبا  کهبود گیز برانتالش

 و همکاران مایلییکزنتس پژوهشاز  ،اما حمایتی برانگیز آوردن یک محیط چالشمفهوم فراهم دارد.

برانگیز برای تسهیل پرورش و پیشرفت تا باالترین چالشو  ، رقابتیهای آموزشیمحیط .پدیدار شد

کید بر أسالم و ت برانگیز در کنار حمایتکه محیط چالش ذکر است شایان. باشندمیسطوح الزم 

شود و درونی و اشتیاق باال برای پیشرفت منتهی می ۀپیروزی، به فشار روانی کمتر، تقویت انگیز

در  (.1214، 2010، مارتین دال و همکاران) باشدمیمدت ضروری فقیت در درازبرای پرورش و مو

تاکید به ورزشکار که برد و باخت کنونی نشانۀ رود که به مواردی از قبیل این خصوص، انتظار می

                                                           
1. Gibbons, McConnell, Forster, Riewald, Peterson 

2. Nortje, Coopoo & Lazarus 
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دارای نمره پایین که  حمایت و پشتیبانی تحصیلی و درسی ورزشکار موفقیت در آینده نخواهد بود و

 تر از حد میانگین بودند بیشتر توجه شود.

درک طبق نتایج پژوهش، هشتمین مؤلفۀ محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مؤلفۀ 

 ولفندن و هالت پژوهشاطفی در های محسوس و عحمایت ۀلفؤبا مرسد نظر می بهبود که ورزشکار 

 این درهمخوانی دارد. ( 2011) وانگ و همکاران پژوهشدرک ورزشکار در  ۀلفؤبا م نیزو  (2005)

و مجزای های فردی قابلیت بر (2008) 2( و واینز و همکاران1999) 1سیمونتون پژوهشدر زمینه، 

؛ 436، 1999سیمونتون ) کید شده استأطور مداوم ت هب هاگرفتن نیازهای آن نظر ورزشکاران و در

ای نکته ها،(. فهمیدن و درک ورزشکاران و دنیای آن705، 2008 ،فیلیپرتس و لنویر، ویلیانزواینز، 

 هایپژوهشدر  این، بر عالوه. باشدمیهای مناسب در زمان مناسب و درست حمایت ۀکلیدی در ارائ

 و های فردی و عوامل خارجی بر پرورش و حفظ انگیزه مشخص شده استدیگر نقش مهم تفاوت

مارتین دال ) یند پیشرفت کمک شایانی کنداتواند به فرها و شناسایی این عوامل میدرک این تفاوت

صرف وقت توسط رود که به مواردی از قبیل در این خصوص، انتظار می (.1213، 2010و همکاران، 

که مورد سالمتی او  مربی برای صحبت با سایر مربیان ورزشکار و گفت و گوی مربی با ورزشکار در

 دارای نمره پایین تر از حد میانگین بودند بیشتر توجه شود.

در محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان که داد این پژوهش نشان  نتایجدر مجموع، 

در این مرکزی هشت مولفه دخالت داشتند که البته بین میزان توجه به آنها تفاوت وجود داشت. 

دارای ی هاو گویه هاباید ضمن حفظ و نگهداری از مولفهی مربیان ورزش هاکمسئولین و رابطه، 

ت نمایند در محیط پرورش استعداد را تقوی تربا رتبه پایینی هاو گویه هامولفهبایست می ،تررتبه باال

بنابراین، هر چه بیشتر ورزش هاکی در استان مرکزی هموارتر گردد.  تا مسیر توسعه و پیشرفت

هاکی نسبت به  استعداد ورزش در محیط پرورش پژوهشهای شود با توجه به یافتهپیشنهاد می

نسبت به حفظ و  و نیز و محیط تالش برانگیزهای حمایت مالی، درک ورزشکار تقویت مولفه 

 های حمایتی اقدام شود.های پرورش بلند مدت، برقراری ارتباط و شبکهاستمرار مولفه 

قبلی ما حاکی از آن بوده است که استعدادیابی دارای دو مرحله شناسایی استعدادها و بعالوه، دانش 

ها روی بخش اول یعنی شناسایی استعدادها متمرکز پرورش استعدادهاست؛ لیکن عمده پژوهش

بوده است. زیرا، تصور می شد از اهمیت بیشتری برخوردار است. با وجود این، در پژوهش ها و 

ح شده نیز بیشتر روی موضوعاتی از قبیل نتیجه گرایی زود رس و حمایت های مطالب اندک مطر

 مالی تاکید بوده است.

                                                           
1. Simonton 

2. Vaeyens, Lenoir, Willians & Philippaerts 



 1395 مهر و آبان ،38شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                            162 
 

است. توان استنباط کرد که پرورش استعدادها بسیار مهمتر از شناسایی استعدادها میهمچنین، 

و نیازهای مخاطبین اصلی آن یعنی  های زیادی می توانند در آن مدنظر قرار گیرندزیرا، عوامل مولفه

ورزشکاران را برآورده سازند. در غیر این صورت، استعدادها از قوه به فعل تبدیل نخواهند شد. در 

های این خصوص، نتایج حاصل از پیشینه و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باید مولفه

ی ارتباط موثر، رعایت اصول پرورش بلند دیگری نیز مانند تمرکز روی پرورش بلند مدت، برقرار

مدت، آمادگی کیفی، ایجاد محیط تالش برانگیز و درک ورزشکاران نیز بطور جدّی مورد توجه قرار 

 گیرند؛ که در این پژوهش نیز مدنظر ورزشکاران بوده اند.

 

 تشکر و قدردانی
ت هاکی أهی ،زش و جوانان اراککل ور ۀادارولین و کارکنان محترم ئارزنده مس پایان، از همکاریدر 

 م.ینمایمیاری زصمیمانه سپاسگو ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش استان مرکزی 
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Abstract 
Talent identification is an important topic in sports world. One of the fields of Talent 

identification is talent development. Suitable training is provided for players in talent 

development to understand their talent and reach to prominent and professional levels. 

This process ideally occurs in a structural and systematic environment. This paper aims 

at analysis status of talent development environment in Markazi Province hockey from 

athlete’s perspective. The population includes all hockey players of Markazi province 

who were active in this sport regulary and continucusly, and all of them were chosen as 

samples. Measurement tool was thequestionnaire adapted from Wang et al (2011) 

(α=0.858). The resuits were analysed by Fridman Test. The results showed that in talent 

development environment of hockey. These elements have been considered respectively: 

long-term progression, communication, supportive networks, and principles of talent 

development, quality preparation, financial support, motivative supportive environment 

and athletic perception. So, it’s recommended to pay attention to elements which were 

considered more and take some policies and actions about elements which were 

considered less. 
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