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 توصیف محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیک
 

 2، رسول نظری2، زهره مشکاتی2رخساره بادامی، 1سحر محمودی

 

 چکیده

گیر و گاهی بدون نتیجه مطلوب است، به دنبال توصیف محیط مناسب برای  که فرایندی نفسهای امروزی با تغییر رویه به جای شناسایی استعداد  پژوهش :مقدمه

ای به توصیف  اند، اما کمتر مطالعه د. بر همین اساس، برخی تحقیقات به توصیف محیط پرورش استعدادهای ورزشی پرداختهباشن می پرورش استعدادهای ورزشی

 .خته است. پژوهش حاضر با هدف توصیف محیط پرورش استعداد ورزشکاران پاراآسیایی و پارالمپیک انجام شدمحیط پرورش استعداد ورزشکاران معلول پردا

در  2104تا  2108های  پسر( که بین سال 012دختر و  84ورزشکار ) 051کنندگان آن را  شرکتهمبستگی بود و  -از نوع توصیفیاین تحقیق  ها: روشمواد و 

وری آ صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع  ها به بودند، تشکیل داد. نمونه  پارالمپیک در رده سنی نوجوانان و جوانان شرکت کردهمسابقات پاراآسیایی و 

نامه دارای  ( استفاده گردید. این پرسشTDEQیا  Talent Development Environment Questionnaire) پرورش استعداد طینامه مح پرسشاطالعات، از 

 «بلندمدت رشد اصول و سازی کیفی، ارتباطات، درک ورزشکار، شبکه حمایتی، محیط چالشی و رقابتی تمرکز بر رشد بلندمدت، آماده»خرده مقیاس هفت 

 .و تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه tها با استفاده از آزمون  باشد. داده می

اصول رشد بلندمدت »و (« P=  110/1) محیط چالشی و رقابتی»، («P=  110/1ارتباطات )»، («P=  110/1تمرکز بر رشد بلندمدت )»میانگین چهار خرده مقیاس  :ها یافته

(110/1  =P »)میانگین دو خرده مقیاس  باالتر از سطح متوسط و«( 851/1شبکه حمایتی  =P ») و«( 061/1درک ورزشکار  =P ») متوسط ارزیابی گردید. در سطح

 .را نشان داد تر از سطح متوسط یز مقداری پایینن(« P=  105/1کیفی )سازی  آماده»میانگین خرده مقیاس 

فراهم آوردن امکانات و تسهیالت  به حمایت پیوسته، در دسترس و همیشگی کادر مربیان وتوجه بیشتری در محیط پرورش استعداد معلوالن، باید  گیری: نتیجه

 .اش برای مربی مهم است شود. همچنین، مربیان باید اهمیت بیشتری برای سالمتی جسمی و روانی ورزشکار قایل شوند تا ورزشکار احساس کند که سالمتی

 محیط، پرورش، استعداد، ورزشکار، معلول ها: کلید واژه
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 مقدمه
 مشکل مواجه با را روزانه فرد امور انجام که است ناتوانی، وضعیتی و معلولیت

 فقدان توانایی»تحت عنوان  معلولیت سازمان جهانی بهداشت، نظر کند. از می
« گیرد می عضو نشأت نقص یک از که متعارف و معمولی های فعالیت انجام

درصد از  10 تا 7بهداشت، حدود  طبق آمار سازمان جهانی(. 1شود ) تعریف می
ها در کشورهای در حال  درصد آن 00هستند که  جمعیت جهان به معلولیت دچار

ضروری شی بخ درصد به خدمات توان 2تا  1کنند و فقط  توسعه زندگی می
 (.2، 3)دسترسی دارند 

فعال کردن  یراهکارها برا نیتر مهم از یکی ی،بدن تیفعال و ورزش عرصه
 یها مهارت بهبود باعث ورزش و یبدن تیفعال در شرکت. باشد میمعلوالن 

 در شرکت ن،یهمچن. دشو یم نمعلوال یزندگ تیفیک و یاجتماع ،یذهن ،یحرکت

 فراهم معلوالن شتریب هرچه یاجتماع مشارکت یبرا را یبستر یقهرمان ورزش
 (.4) کند یم

. وابسته است یابیاستعداد ندیبه فرا یمشارکت موفق در ورزش قهرمان
 که است بااستعدادی افراد و انتخاب شناسایی شامل ورزشی استعدادیابی فرایند
 رشته یک در جهت موفقیت رفتاری و مهارتی جسمانی، الزم شرایط تمام

 است؛ شده مرحله تشکیل دو از ورزشی (. استعدادیابی5را دارند ) خاص ورزشی
 . مرحلهباشد می ورزشی استعدادهای شناسایی و برگیرنده کشف در اول مرحله

 اکتسابی های مهارت روی بر بیشتر که است استعداد پرورش نیز شامل دوم
 رسیدن برای نیاز مورد تمرینات و ها کمیت محیط و آموزش و کیفیت و ورزشکار

 ارایه فرایند پرورش استعداد، (. در2) دارد تأکید عملکرد باالی سطوح به
های  منظور بالفعل کردن پتانسیل به ورزشکاران به کافی های حمایت و ها فرصت

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v14i4.3359
https://orcid.org/0000-0001-8241-6541
http://orcid.org/0000-0002-4507-0382
https://orcid.org/0000-0002-7328-9357


 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکاران سحر محمودی محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیک

 297 1397آذر و دی / 5/ شماره 14پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

استعداد  ، پرورشMudegeشود. از نظر  می محسوب حیاتی امری ها، بالقوه آن
 به دسترسی کنار در رقابتی های برنامه و مربی هدایت ها، آموزش شامل ارایه

 (.7باشد ) می تجهیزات مناسب و امکانات
، ی ورزشی معلوالناستعدادها پرورششناسایی و  موضوعبا  مواجهه هنگام

به لحاظ  نمعلوال  که ورزش گیردله مورد توجه قرار أضروری است این مس
 و درتفاوت دارد  غیر معلولافراد   ورزش به طور کلی با ،استعداد پرورشکشف و 
هایی که در حیطه ورزش افراد غیر  ها و نظریه های علمی، دیدگاه یافتهنتیجه، 

 .(0)معلول ایجاد شده است، به صورت محدود در ورزش معلوالن صادق است 
ورزشی معلول، در استعدادهای  پرورششناسایی و  برنامه درعالوه بر این، 

متغیرهای وابسته به فرهنگ مانند ساختارهای سیستم ورزش ملی نظر گرفتن 

تحت تأثیر محیط سیاسی، اجتماعی، ورزش ملی هر کشور  شد.با ضروری می

 ای یاجتماع عوامل که ییجا آن از. (0)گیرد  میاقتصادی و جغرافیایی قرار 

 قرار ریتأث تحت را کنند یم شرکت آن در افراد که یجسمان تیفعال نوع ،یفرهنگ

. کنند عمل  یفرهنگ -یاجتماع یها تیمحدود عنوان به توانند می دهد، یم

 یحرکت یهاها را به انجام رفتار افراد جامعه، آن یفرهنگ -یاجتماع یها نگرش

 شمار به یطیمح یها تیمحدود لیدل نیا به و کند یم منع ای و قیتشو ینیمع

 به و هستند موجود یباورها ستمیس ای یعموم نگرش هدهند نشان که ندرو یم

 به ها نگرش نیا اگرچه. دارند وجود نیمع یها فرهنگ خرده درون ،ادیز مقدار

 یچگونگ بر یقدرتمند ریتأث توانند یماما  ستند،ین آشکار و یهیبد وجه چیه

 ی،ورزش هخبر قهرمانان یزندگ بررسی با Mshelia(. 9) باشند داشته فرد حرکت

 به منجر تواند یم منابع صیتخص و مذهب ،یفرهنگ یهنجارها که کرد انیب

 در همین زمینه، مطالعاتی به منظور (.10) شود یخبرگ ریمس یط در تفاوت

شناسایی عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی معلوالن در 

بدنی انجام شده و نتایج نشان داده است که عوامل محیطی )حمل و  های فعالیت

ترین عوامل بازدارنده و  فرهنگی، از جمله مهم -نقل(، اقتصادی و اجتماعی

عوامل سوق دهنده مشارکت در  ترین نشاط، سالمتی و تعامل اجتماعی از اساسی

 (.11، 12باشد ) های بدنی معلوالن می فعالیت

های فرهنگی منجر  رسد که تفاوت ن شده، به نظر میبر اساس مطالب بیا
شود که باید این  هایی در محیط پرورش استعدادهای ورزشی می به بروز تفاوت

های پرورش استعداد لحاظ شود. همین امر، کاربرد  موضوع در توصیف محیط
های دیگر بر روی محیط پرورش استعداد  هایی که در فرهنگ نتایج پژوهش

(. 13کند ) ت را در فرهنگ دیگری با محدودیت مواجه میانجام شده اس
همچنین، بیشتر تحقیقات به توصیف محیط پرورش استعدادهای ورزشی غیر 

به لحاظ کشف و  نمعلوال  ورزشاند. این در حالی است که  معلول پرداخته
(. عالوه بر 0)تفاوت دارد  غیر معلولافراد   ورزش به طور کلی با ،استعداد پرورش

ای در کانون توجه  طور فزاینده  بهشرکت معلوالن در ورزش قهرمانی  ین،ا
المللی  های بین معلول در رقابت هورزشکاران نخبشرکت  سیاسی قرار گرفته و

ای  مطالعات کمی در مورد ورزشکاران حرفهافزایش یافته است. با این حال، 
 (.0، 14، 15)است معلول انجام شده 

معلوالن در جامعه نسبت به افراد سالم و کمبود با توجه به مشکالت 
های محیط پرورش  ، مطالعه حاضر با هدف توصیف ویژگیها ها درباره آن پژوهش

تواند به عنوان  استعداد ورزشکاران معلول و جانباز انجام گردید. این اطالعات می
 .راهنمایی برای مربیان و والدین در جهت تشویق و هدایت معلوالن باشد

 ها و روش ادمو
ها به صورت مقطعی  همبستگی بود و داده -این تحقیق از نوع توصیفی

کننده در  ورزشکار معلول شرکت 197آوری شد. جامعه آماری پژوهش را  جمع
های  مسابقات پاراآسیایی و پارالمپیک در رده سنی نوجوانان و جوانان بین سال

سرشماری انتخاب شدند. از ها به صورت  تشکیل داد. نمونه 2010تا  2014
نفر هم با وجود  12نفر حاضر به شرکت در مطالعه نشدند.  31مجموع افراد، 
نفر نیز به دلیل  4های  نامه را تکمیل نکردند. داده نامه، پرسش امضای رضایت

ای عالمت زدن( حذف گردید. بر این  گزینه نامه )تک  سوگیری در تکمیل پرسش
رشته  10کننده در  پسر( شرکت 102دختر و  40کار )ورزش 150های  اساس، داده

برداری، بوچیا،  ورزشی )بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، دو و میدانی، وزنه
سواری و اسکی( مورد بررسی   تیراندازی با کمان، شنا، تنیس روی میز، دوچرخه

 قرار گرفت.

 نامشششششط محشششششیط پشششششرورش اسشششششتعداد   پرسششششش 
(Talent Development Environment Questionnaire  یاTDEQ:)  این

(. 12و همکاران طراحیی گردیید )   Martindaleه برای اولین بار توسط نام پرسش
تمرکیز بیر   »گویه تشکیل شده است که هفت خرده مقیاس  59مقیاس مذکور از 

سیازی کیفیی، ارتباطیات، درر ورزشیکار، شیبکه حمیایتی،        رشد بلندمدت، آماده
 خیرده گویه  24. ردیگ یبرم در را «مدت رشدبلند اصول و محیط چالشی و رقابتی

 و هیی پا نیات یتمر ،ینی یگز هیدف  میورد  در «بلندمیدت  رشید  بیر  تمرکیز » اسیمق
در زمینیه  « سازی کیفیی  آماده»مقیاس   گویه خرده 5ی برای پیشرفت؛ زیر برنامه

گوییه خیرده مقییاس     7کیفیت تمرین، بازگشت به حالت اولیه و تجربه مسیابقه؛  
درباره ایجاد رابطه میثثر مربیی بیا ورزشیکار بیرای افیزایش دانیش        « ارتباطات»

خرده مقییاس  گویه  4ورزشکار، شناسایی حریفان و محیط رقابت قبل از مسابقه؛ 
مربوط به ادرار منفی ورزشکار از توجه مربی و مسیثوالن بیه   « درر ورزشکار»

شبکه »گویه خرده مقیاس  0زندگی بیرون از تمرین و سالمت روان ورزشکاران؛ 
در مورد حمایت پیوسته، در دسترس و همیشیگی کیادر مربییان )فنیی،     « حمایتی

گویه خیرده   4 باشد. می ستیراپوتیزیفشناس( و متخصص تغذیه و  بدنساز و روان
کند که ورزشکاران بیه   این نکته را بررسی می« محیط چالشی و رقابتی»مقیاس 

هیا حماییت مناسیبی را     چالش کشیده شوند و در طول این چیالش  طور مناسب به
عوامیل کلییدی را   « اصول رشید بلندمیدت  »گویه خرده مقیاس  7دریافت کنند. 

هیا، پرهییز از    گییری  بیودن ورزشیکار در تصیمیم   برای توسعه بیشتر مانند سیهیم  
 .  کند تخصصی شدن زودهنگام و حمایت خانوادگی مطرح می

، کامأل مخالفم تا 1ای از نمره  درجه ها بر اساس طیف لیکرت شش  پاسخ
 گردید.  گذاری ، کامأل موافقم نمره2نمره 

Martindale ورزشکار، روایی  590نامه بر روی  و همکاران با اجرای پرسش
را برای کل  Cronbach's alphaسازه آن را مورد تأیید قرار دادند و ضریب 

(. در ایران نیز تیزرو و بادامی روایی و پایایی 12گزارش کردند ) 97/0نامه  پرسش
 (.17نامه را تأیید نمودند ) این پرسش

ورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پس از تصویب طرح در ش
)کد اخالق  اخذ مجوزهای اخالقی الزماصفهان )خوراسگان( و 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.091نامه به صورت آنالین در اختیار  (، پرسش
  نامه، ورزشکاران نوع رشته ورزشی، ورزشکاران قرار گرفت. در ابتدای پرسش

 کردند. را مشخص می سطح قهرمانی، رده سنی و جنسیت خود
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ها در سطح آمار توصیفی، از میانگین و انحراف  و تحلیل داده برای تجزیه 
به منظور مقایسه نمرات کسب شده  tمعیار و در سطح آمار استنباطی، از آزمون 

جایی که  توسط ورزشکاران با میانگین نمره هر خرده مقیاس استفاده شد. از آن
گویه بود و در مقیاس شش  24دمدت شامل خرده مقیاس تمرکز بر رشد بلن

و  144و  24شد، حداقل و حداکثر نمره به ترتیب  گذاری  ای لیکرت نمره درجه
در نظر گرفته شد. به این ترتیب، میانگین فرضی خرده مقیاس  72میانگین آن 
 (، ارتباطات 30و حداکثر نمره  1گویه، حداقل نمره  5سازی ) کیفیت آماده

گویه، حداقل نمره  4(، درر ورزشکار )42و حداکثر نمره  7ل نمره گویه، حداق 7)
و حداکثر نمره  0گویه، حداقل نمره  0(، شبکه حمایتی )24و حداکثر نمره  4

(، اصول 24و حداکثر نمره  4گویه، حداقل نمره  4(، محیط چالشی و رقابتی )40
ره کل محیط ( و نم42و حداکثر نمره  7گویه، حداقل نمره  7رشد بلندمدت )

، 15( به ترتیب 354و حداکثر نمره  59گویه، حداقل نمره  59پرورش استعداد )
 SPSSافزار  ها در نرم برآورد گردید. در نهایت، داده 177و  21، 12، 24، 12، 21

( مورد تجزیه و version 21, IBM Corporation, Armonk, NY) 21نسخه 
 .تحلیل قرار گرفت

 

 ها یافته
 ارایه شده است. 1کنندگان در جدول  دموگرافیک شرکتاطالعات 

 
کنندگانشرکتکیدموگرافاطالعات.1جدول

(درصدتعداد)یفردمشخصات

 88( 95) زن تیجنس

 015( 88) مرد

 50( 98) تر نییپا و پلمید التیتحصمیزان 

 08( 05) یکاردان

 81( 81) یکارشناس

 50( 08) ارشد کارشناس

 81( 81) یمادرزاد تیمعلول نوع

 51( 08) اطفال فلج

 51( 08) تصادف

 05( 01) جنگ

 50( 08) ریسا

 

 آمده است. 2های مربوط به وضعیت محیط رشد استعداد در جدول  یافته
های تمرکز بر رشد  خرده مقیاس، میانگین 2های جدول  بر اساس داده

( 21(، ارتباطات )میانگین فرضی P=  001/0( )72بلندمدت )میانگین فرضی 
(001/0  =P 001/0( )12(، محیط چالشی و رقابتی )میانگین فرضی  =P ،)

( 177( و محیط پرورش استعداد )میانگین فرضی P=  001/0اصول رشد بلندمدت )
(001/0  =Pبه طور معنی ،) ( 001/0داری از میانگین فرضی بیشتر بود > P ) و باالتر

 از سطح متوسط ارزیابی شد، اما میانگین دو خرده مقیاس درر ورزشکار 
(320/0  =P( و شبکه حمایتی )450/0  =P( در سطح متوسط )050/0 > P)  و

تر از سطح متوسط  ( پایینP=  035/0سازی ) میانگین خرده مقیاس کیفیت آماده
(050/0 > P) ارزیابی گردید. 

 

 بحث
ورزشکاران معلول پژوهش حاضر با هدف توصیف محیط پرورش استعداد 

مقیاس محیط   انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، از هفت خرده پارالمپیک
اصول »، «تمرکز بر رشد بلندمدت»پرورش استعداد، میانگین چهار خرده مقیاس 

از سطح متوسط و ، باالتر «ارتباطات»و « محیط چالشی و رقابتی»، «رشد بلندمدت
در حد متوسط و  «شبکه حمایتی»و « درر ورزشکار»میانگین دو خرده مقیاس 

 تر از سطح متوسط ارزیابی گردید.  پایین« سازی کیفی آماده»میانگین خرده مقیاس 
ریزی بلند مدت برای  ، به برنامه«تمرکز بر رشد بلندمدت»خرده مقیاس 

های پایه  گزینی و تقویت مهارت از هدفهای چندگانه با استفاده  ارتقای مهارت
اشاره دارد. با توجه به باالتر از سطح متوسط بودن این خرده مقیاس در 

توان چنین استدالل کرد که در محیط پرورش  ورزشکاران نخبه معلول، می
های اساسی و پایه بیشتر از سطح  گزینی و ارتقای مهارت استعداد، به هدف

یافته با نتایج مطالعاتی که بر روی محیط پرورش  اینمتوسط توجه شده است. 
تحقیقات  .(10-20) استعداد ورزشکاران نخبه انجام شده است، همخوانی داشت
 یابند هایی پرورش می مذکور به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران نخبه در محیط

اند. در  های بلندمدت، هدفمند و منسجم برای پیشرفت بوده که دارای برنامه
های منسجم و  اذعان داشتند که اجرای برنامه Lowو  Tan Li Sanمین راستا، ه

های شنا را  ساختار یافته در دوران نوجوانی، میزان فراگیری و پیشرفت در مهارت
 نشان داده زیخبرگان ن نیتمر زانیدر مورد م هایی گزارش (.10) کند بیشتر می

(. 19) است نیتمر به مند نظام و مدت یطوالن مبادرت هجینت یخبرگ که است
 از بلندمدت، ریزی فقدان برنامه داد که نتایج پژوهش فیروزی و همکاران نشان

 (.20) باشد می آور مدال های رشته راه سر بر عوامل برانگیزترین چالش

 هایآنخردهمقیاسجهتبررسیوضعیتمحیطرشداستعدادوt.برآوردآزمون2جدول

تیوضعtآمارهدرجهآزادیانحرافمعیار±میانگینمتغیر

 باالتر از سطح متوسط **81/8 83 38/011 ± 58/58 تمرکز بر رشد بلندمدت
 متوسطسطح تر از  پایین *-08/5 83 08/08 ± 91/8 سازی کیفیت آماده

 متوسطسطح باالتر از  **85/9 83 18/53 ± 81/3 ارتباطات
 در سطح متوسط -31/1 83 98/09 ± 89/8 درک ورزشکار
 در سطح متوسط -15/1 83 81/51 ± 53/5 شبکه حمایتی

 متوسطسطح باالتر از  **88/8 83 58/08 ± 59/9 محیط چالشی و رقابتی
 متوسطسطح باالتر از  **18/5 83 88/53 ± 55/1 اصول رشد بلندمدت

 متوسطسطح باالتر از  **59/8 83 58/599 ± 08/85 محیط پرورش استعداد
 P < 001/0دار در سطح  وجود تفاوت معنی**، P < 050/0دار در سطح  وجود تفاوت معنی*
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نیز باالتر از حد متوسط ارزیابی « اصول رشد بلندمدت»خرده مقیاس 
پرهیز »، «ها گیری سهیم بودن ورزشکار در تصمیم»گردید. این خرده مقیاس بر 

 ند.ک تأکید می« حمایت خانوادگی»و « شدن زودهنگام از تخصصی 
ها، بسیاری از متخصصان  گیری تصمیمدر ارتباط با سهیم شدن ورزشکار در 

ریزی برای  اند که بهتر است ورزشکاران در انتخاب اهداف و برنامه اشاره کرده
 شود. ها بیشتر می سهیم باشند؛ چرا که بدین گونه تعهد آن ها رسیدن به آن

ای را ارایه  نظریه Coteدر ارتباط با پرهیز از تخصصی شدن زودهنگام، 
کرده است که بر اساس آن، بهتر است افراد برای رسیدن به سطوح باالی 

سال(، تخصصی  12تا  2گیری )کودکی سن  از سه مرحله متمایز نمونهقهرمانی، 
گذاری )اواخر نوجوانی  های سرمایه ( و سال15تا  13شدن )اوایل نوجوانی سن 

ساس این مدل، کودکان در مرحله (. بر ا21سال( عبور کنند ) 12سن باالتر از 
های مختلف ورزشی به صورت بازی سنجیده  گیری بهتر است در رشته نمونه

هایی مانند فوتبال در حیات پشتی یا  (. بازی سنجیده به بازی22شرکت کنند )
شود که قوانین آن با سن تنظیم شده است و به  بسکتبال در خیابان اطالق می

گردد. این  ن دخیل در فعالیت تنظیم و کنترل میوسیله کودکان یا بزرگساال
اند.  بخش است و برای افزایش لذت طراحی شده ها به طور ذاتی انگیزه فعالیت
Cote  وHay سازی بهتر است شرکت  اذعان داشتند که در مرحله تخصصی

های مختلف ورزشی محدود شود و تمرینات در این مرحله به  کودکان در فعالیت
(. در مرحله آخر یعنی 22یده و تمرین سنجیده به تناسب باشد )شکل بازی سنج

شوند و به طور عمده  گذاری، اغلب جوانان فقط به یک ورزش متعهد می سرمایه
پردازند. بر همین اساس، سه اصل قابل آزمون بر اساس  به تمرین سنجیده می

ن پیشنهاد شده است؛ اولی این که ورزشکارا Fraser-Thomasو  Coteمدل 
خبره بهتر است در طی دوره کودکی به جای تخصص یافتن در یک ورزش در 

های مختلفی شرکت کنند. دوم، ورزشکاران خبره بهتر است در دوران  ورزش
کودکی بیشتر به بازی سنجیده بپردازند تا تمرین سنجیده. سوم، ورزشکاران 

ا دو رشته خبره در طی دوره نوجوانی و بزرگسالی بهتر است مشارکت در یک ی
ورزشی را به صورت جدی ادامه دهند و بیشتر به تمرین سنجیده بپردازند تا بازی 

 (.23سنجیده )
و همکاران اذعان داشتند که  Mills در ارتباط با حمایت خانوادگی،

در  جا دخالت نکردن بی و اعتماد به روش مربیانمانند  والدین رفتارهای حمایتی
 جهینت نیا به زین Cote(. 24شود ) ورزشی فرزندان میها، باعث پیشرفت  کار آن

شامل دادن دستورالعمل خاص  میطور مستق  به نیوالداز طرف  تیکه حما دیرس
 (.21) است یراهعالقه و هم ن، بلکه نشان دادستین یگریمرب ایورزش و 

 از یاریبس ،خانواده مشارکت بدون که کرد انیب Brackenridge ،نیهمچن
 (. در25) بود نخواهند شان یوزش هرشت در شرکت هادام به قادر ورزشکاران

 یینقش بسزا نیوالد تیحمای و بادامی گزارش کردند که نلید دیگری، مطالعه
 ها آن تیحما و نیوالد درر زانیم ودارد  ورزش در یخبرگ اکتساب ندایفر در

 (.22) شود یم کودکان شتریب لذت و یورزش تیفعال در مشارکت و قیتشو باعث
محیط چالشی و » مقیاس خردهیافته دیگر تحقیق حاضر نشان داد که 

. هدف از طراحی این خرده مقیاس، باشد نیز باالتر از حد متوسط می« رقابتی
بررسی حمایت دریافت شده توسط ورزشکار در شرایط چالشی است. به عبارت 

است که با این که مفهوم  حال چالشی به این  دیگر، محیط حمایتگر و در عین  
تمرین و فشار برای رسیدن به سطوح باال ضروری است، اما تنها در ترکیب با 

به ذکر  الزمرسد.   فرایند کیفی و حمایتگرانه، فرد به مراحل باالتر و موفقیت می

 به پیروزی، بر تأکید و سالم حمایت کنار در برانگیز چالش محیط که یک است
 منتهی پیشرفت برای باال اشتیاق و درونی گیزهان کمتر، تقویت روانی فشار
 (.27باشد ) می ضروری بلندمدت در موفقیت و پرورش جهت و شود می

های  باالتر از حد متوسط بودن محیط چالشی حمایتگرانه با نتایج پژوهش
Cote (21( و تیزرو و بادامی )همسو بود. 17 )Cote یعاطف تیحما که داد نشان 

(. 21فرزندان دارد ) یورزش تیدر موفق بسزایینقش  ،در زمان استرس نیوالد
که  یفرزندان زمان از نیوالد یعاطف تیکه حما کرد دییتأ زین یگرید  همطالع

(. در 20) و مهم است یضرور تیموفق یدارند، برا تیامن و شیآسا به ازیها ن آن
 زمانی بیشتر فرزندشانی والدین از حمایت عاطف، Holtو  Wolfenden تحقیق

شد که فرزندشان یک مسابقه سخت پیش رو داشت یا در یک مسابقه مهم  می
( نیز 24و همکاران ) Mills( و 30و همکاران ) Li. (29)شکست خورده بود 

فرزندان خود  ازواقعی  انتظارات غیر دریافتند که والدین ورزشکاران موفق،
 اند. افشاری کردهها پ و کمتر بر برنده شدن آن  نداشتند

نتایج مطالعه حاضر حاکی از ارزیابی باالتر از حد متوسط خرده مقیاس 
 با مربی ارتباط مثلفه، ایندر بین ورزشکاران نخبه معلول بود. « ارتباطات»

 در این خرده مقیاس،سنجد.  می غیر رسمی و های رسمی محیط در را ورزشکار
 تأکید و پرورشی ریزی برنامه بازخورد، و مرور هدف، تعیین ماهیت خاص، به طور

گرفته است. در همین ارتباط،  قرار نظر مد عالی سطوح در پیشرفت بر
Martindale و Mortimer را غیر رسمی و رسمی ارتباطی های سیستم، وجود 

و  Campbell(. 27دانند ) می ورزشکار الزم کارامدی رساندن حداکثر به برای
Jones  نیز اظهار کردند که ارتباط غیر مثثر موجب ایجاد استرس و رکود عملکرد

 (.31) شود در بین بازیکنان بسکتبال با ویلچر می
در حد « شبکه حمایتی» مقیاس خردهبر اساس نتایج پژوهش حاضر، 

متوسط بود. هدف از طراحی این خرده مقیاس، بررسی حمایت پیوسته، در 
شناس، مربی بدنساز، متخصص تغذیه و  دسترس و همیشگی کادر مربی، روان

رسد که ورزشکاران معلول از حمایت  نظر می  از ورزشکار است. به ستیوتراپیزیف
پزشک و فیزیولوژیست( در  شناس، روان نپیوسته کادر مربیان )مربی بدنساز، روا

 یبرا ی،قهرمان یکه در سطوح باال است یحال در نیا. اند بردهحد متوسط بهره 
برخوردار  انیکادر مرب تیاز حما یکاف زانیاست که ورزشکاران به م ازین تیموفق
 مناسب زمان در باید مستعد افراد کنند که می بیان محققان برخی (.32) دنباش

باالی  سطوح به بتوانند تا شوند حمایت مداوم و پیوسته طور به و شناسایی
 (.33) ابندی دست ورزشی عملکرد

در حد « درر ورزشکار» مقیاس خردهنتایج مطالعه حاضر نشان داد که 
د. این خرده مقیاس به ادرار منفی ورزشکار از توجه مربی و باش متوسط می

پردازد. برای  و سالمت روان ورزشکاران می مسثوالن به زندگی بیرون از تمرین
موفقیت در سطوح باالی قهرمانی الزم است که ورزشکار درر مثبتی نسبت به 

 رابطه به یک نیاز ،قبلی های پژوهش درتوجه مربی به همه امور داشته باشد. 
نشان  آن از پس و استعداد پرورش های سال در ورزشکار و مربی بین نزدیک

 دادند، انجام Sosniakو  Bloomکه  تحقیقی دربه عنوان نمونه،  شده است. داده
 در مربی نقش و شد تأکید پرورش ورزشکاران جانبه همه و پیچیده ماهیت بر

 (.34) گردید مطرح نیز وی تأثیر و دوره این
 نیب در «یفیک یسازآماده» اسیمق خرده که داد نشان حاضر مطالعه گرید جهینت

 مذکور، اسیمق خرده. شد یابیارز متوسط از ترنییپا جانباز و معلول نخبه ورزشکاران
 خرده نیا گر،ی. به عبارت دکند یممسابقه را مطرح  هو تجرب یکاوریر ن،یتمر تیفیک
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 نیتمر تیتقو و هیارا یبرا مناسب یهافرصت و روشن یها ییراهنما یرو اسیمق
 سطح از ترنییپا(. 27) دارد دیتأک یرقابت اتیتجرب و یبازتوان آموزش، قیطر از یفیک

 باور نیا بر پژوهشگرانقابل تأمل است؛ چرا که  اسیمق خرده نیا بودن متوسط
(. 35) دیآ یم دست به یفیک و یکم نیتمر جهینت در العادهفوق یاجرا که ندهست

Ericsson به  یابیدست یبرا تیفیآموزش با ک یکاف زانیاشاره کردند که م همکاران و
 را اسیمق خرده نیا بودن متوسط سطح از ترنییعلت پا .(35) است یضرور یخبرگ

 جینتا .داد نسبت امکانات کمبود و معلوالن با کار در انیمرب نییپا دانش به توان یم
 و اندمعلول بوده شانخود نمعلوال انیدرصد مرب 12که تنها  کرد گزارش یا مطالعه
 از قبل معلوالن انیمرب شتریب اما ست،ین یضرور آن درر یبرا تیمعلول داشتن اگرچه

 ن،ی. همچناندداشته را معلول ورزشکاران با کار تجربه حداقل جامعه، نیا با کار
حمل و نقل و  الت،یبه تسه یدسترس تیدر خصوص قابل کیورزشکاران پارالمپ

رقابت در  یالزم برا یسطح آمادگ لیتداوم و تسه یبرا یارزان و ضرور زاتیتجه
 (.32) اندکرده یاظهار نگران ،یمرحله نخبگ

سازی کیفی محیط پرورش استعداد باید مورد  موضوع دیگری که در آماده
. در این باشد توجه قرار گیرد، اختصاص دادن زمانی برای ریکاوری بازیکنان می

ناپذیری از برنامه چند  بیان نمود که ریکاوری امر جدایی Kellmannزمینه، 
با انجام  Mortimerو  Martindale(. همچنین، 37وجهی تمرین است )

پژوهشی دریافتند که یک ریکاوری مثثر جسمی و روانی الزم است تا 
ورزشکاران از جراحت و دیگر عواقب روانی همچون فرسودگی و استرس به دور 

 (.27باشند )
 

 ها محدودیت
 .تحقیق حاضر محدودیتی نداشت

 

 پیشنهادها
رسد برای موفقیت در ورزش معلولین، مسثوالن باید توجه بیشتری به  میبه نظر 

شناس، مربی  حمایت پیوسته، در دسترس و همیشگی کادر مربیان )مربی، روان
بدنساز، متخصص تغذیه و فیزیوتراپیست( و همچنین، فراهم آوردن امکانات و 

جسمی و  تسهیالت داشته باشند. مربیان باید اهمیت بیشتری برای سالمتی
اش برای مربی  روانی ورزشکاران قایل شوند تا ورزشکار احساس کند که سالمتی

شود در مطالعات آینده، رابطه حمایت اجتماعی ادرار  مهم است. پیشنهاد می
شده با سالمت روان سنجیده شود. شاید کسانی که سالمت روانی باالتری دارند، 

ها  همچنین، به منظور بررسی تفاوت حمایت اجتماعی بیشتری را نیز ادرار کنند.
هایی که ممکن است بین محیط پرورش استعداد افراد معلول و غیر  و شباهت

گردد محیط پرورش استعداد در این دو  معلول وجود داشته باشد، پیشنهاد می
 .گروه مقایسه شود

 

 گیری نتیجه
پرورش در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین متغیر محیط 

های تمرکز بر رشد بلندمدت، اصول رشد بلندمدت،  مقیاس استعداد و خرده 
، اما میانگین باشد ارتباطات و محیط چالشی و رقابتی باالتر از حد متوسط می

متغیر درر ورزشکار و شبکه حمایتی در حد متوسط و میانگین متغیر کیفیت 
 .تر از سطح متوسط ارزیابی گردید سازی پایین آماده

 

 تشکر و قدردانی
 23021402971032شماره  به رساله دکتری تخصصیاز  برگرفتهحاضر  تحقیق
وسیله از کلیه  باشد. بدین میآزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشگاه
به تشکر و قدردانی  انجام این مطالعه همکاری نمودند،در  ی کهکنندگان شرکت

 .آید عمل می

 

 نقش نویسندگان
ها، انجام مطالعه،  محمودی، خدمات اجرایی، انتخاب و غربالگری آزمودنیسحر 

پردازی،  ، رخساره بادامی، طراحی و ایدهجذب منابع مالی برای انجام مطالعه
ها، انجام مطالعه، تجزیه و تحلیل  خدمات اجرایی، انتخاب و غربالگری آزمودنی

رسال مقاله، مسثول نوشته، تأیید و ا ها، خدمات آماری، تنظیم دست داده
 پاسخگویی، زهره مشکاتی، انجام مطالعه، رسول نظری، انجام مطالعه را بر 

 .عهده داشتند

 

 منابع مالی
با کد اخالق  رساله دکتری تخصصیپژوهش حاضر مستخرج از 

IR.IAU.KHUISF.REC.1398.091 آزاد اسالمی واحد اصفهان  دانشگاه، مصوب
که بدون حمایت مالی انجام شده است. دانشگاه آزاد اسالمی  باشد می)خوراسگان( 

ها، تنظیم  ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده واحد اصفهان )خوراسگان( در جمع
 .نوشته و تأیید نهایی مقاله برای انتشار اعمال نظر نداشته است دست

 

 تعارض منافع
 .تعارض منافع وجود ندارد
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Abstract 
 

Introduction: The contemporary studies seek to describe the appropriate environments for athletic talent 

development by changing procedure instead of talent identification, which is a tedious process that sometimes does 

not yield the desirable result. Accordingly, some studies have described the athletic talent development environment, 

but only a few studies have described Paralympic athletic talent development environment. Therefore, the aim of the 

present study was to describe Para-Asian and Paralympic athletic talent development environment. 

Materials and Methods: The current research was a descriptive-correlational study. The study participants consisted 

of 150 athletes (46 women and 104 men) who participated in the teenage and youth Para-Asian and Paralympic 

games between the years 2014-2018. The participants were selected using convenience sampling method. In this 

study, Talent Development Environment Questionnaire for Sport was used. This questionnaire comprises seven 

subscales: “long-term development focus”, “quality preparation”, “communication”, “understanding the athlete”, 

“support network”, “challenging and supportive environment”, and “long-term development fundamentals”. The 

obtained data were analyzed using one-sample t test. 

Results: The means of the four subscales of “long-term development focus” (P = 0.001), “communication” (P = 0.001), 

“challenging and supportive environment” (P = 0.001), and “long-term development fundamentals” (P = 0.001), were 

higher than average. The means of the two subscales of “support network” (P = 0.450) and “understanding the athlete” 

(P = 0.360) were at a moderate level. The mean of “quality preparation” (P = 0.035) was less than average. 

Conclusion: In talent development environment for athletes with disability, more attention should be paid to 

providing the athletes with continuous and always-available support of coaching staff as well as services and 

facilities. Additionally, the coaches should pay more attention to the athlete’s physical and mental health; so that the 

athlete feels his/her health is important to the coach. 
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