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  چكيده
ضوعات مهم در اين زمينه، محيط پرورش ا      ست. يكي از مو ستعداد در ورزش فرايندي بلندمدت ا ستعداد   پرورش ا

ست كه عوامل گوناگوني بر آن اثر مي  صو ا ستعداد در   ص، ابزارهايي برايگذارند. در اين خ ارزيابي محيط پرورش ا
ست    شده ا شنامه محيط پرو        . ورزش مطرح  س سي پر سخة فار ضر تعيين اعتبار و پايايي ن رش هدف از پژوهش حا

شنامة مارتين دال و همكاران (     س ستعداد در ورزش بود. ابزار پژوهش، پر ژوهش تمامي  پ) بود. جامعة آماري 2010ا
ستا   شامل  صورت منظم به ورزش مي ن مركزي بودند كه بهورزشكاران مرد ا نفر از اين   384پرداختند. نمونة آماري 
شكاران بود كه به  شدند. براي تجزيه     ورز ساده انتخاب  صادفي  هاي تحليل عاملي و  ها از آزمونوتحليل دادهصورت ت
فاده شــد. نتايج پژوهش حاكي اســت 8/8و ليزرل نســخة  22س نســخة اافزارهاي اس پي اس آلفاي كرونباخ در نرم

شبكه         شش عامل پرورش بلندمدت، آمادگي كيفي، برقراري ارتباط،  شنامه با  س سازة پر هاي حمايتي،  تأييد روايي 
 =RMSEAبرانگيز و اصول پرورش بلندمدت بود و مدل حاصله نيز از برازش مطلوب برخوردار بود (  محيط تالش

0/037 , CFI= 0/92 , AGFI= 0/92 , x2/df= 1/93    927/0). پايايي پرسشنامه نيز برابر با= α  دست هب
تواند ابزار مناســبي براي بررســي دهندة پايايي مناســب اين ابزار بود. در نتيجه، اين پرســشــنامه ميآمد كه نشــان

 د. رزش كشور نيز استفاده شوشود از آن در ورو پيشنهاد ميوضعيت محيط پرورش استعداد در ورزش باشد. ازاين
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  مقدمه
شي، در دنياي رقابتي ورزش مواردي همچون شركت در ورزش، مربيگري، تسهيالت تمريني، مسير ورز

ها و نوآوري، و استعداديابي المللي، پژوهشهاي ملي و بينهاي كالن ورزش، حمايت مالي، رقابتسياست

بخش  ). يكي از اين عوامل، استعداديابي است كه شامل دو1موفقيت در ورزش نقش دارند (در كسب 

كنند ساختارهاي شناسايي استعدادها و پرورش آنهاست. در اين خصوص، بيشتر كشورها تالش مي

هايي معين پرورش مند و منسجمي براي شناسايي ورزشكاران مستعد ايجاد كنند و آنها را در ورزشنظام

گذاري و يافتگي، سرمايههاي گزينش، تخصص). در اين خصوص، ورزشكاران طي زمان بايد سال2ند (ده

سازي مسيرهاي پرورش به همين دليل، امروزه عالقه به بهينه ).3كمال را در محيطي مناسب طي كنند (

د ويژه و استعدااستعدادها در ورزش افزايش يافته است، زيرا صرف وقت براي بررسي و تحقيق در مورد 

هاي اخير نشان داده ها در سالشناسايي استعداد تالشي براي يافتن سوزن در انبار كاه است، زيرا پژوهش

خصوص در سنين ترين روش بهترين يا حتي اخالقياست كه اين شيوة استعداديابي مولدترين، قابل تأمل

اند يشتر بر روي پرورش استعداد متمركز شدهحل، بعنوان يك راهتر نيست. پژوهشگران امروزه بهپايين

هاي برجسته در يك حوزة خاص در ). پرورش استعداد عبارت از فرايند تبديل استعداد به توانايي4(

ها دليل اينكه محيط، چالش). با وجود اين، پرورش استعداد رويكردي حساس است، به5بلندمدت است (

 ). 6( ستاموفقيت بسيار ضروري ها از پرورش استعدادها براي و حمايت

هاي عمومي و اند كه بدون آموزش) بيان كرده2006( 1در زمينة پرورش استعداد، بيلي و مورلي

). در پيگيري فرايند 7دهند (هايشان از دست مينظر از تواناييهاي بسياري را صرفتخصصي، افراد فرصت

صورت هاي خود بهكافي به ورزشكاران براي پرورش پتانسيلهاي ها و پشتيبانياستعداديابي، ارائة فرصت

شود. پرورش استعداد شامل ارائة كامل، از طريق يك فرايند پرورش استعداد، امري حياتي محسوب مي

هاي رقابتي در كنار دسترسي به امكانات و تجهيزات مناسب است. پرورش ها، هدايت مربي، برنامهآموزش

هاي مناسب براي بازيكنان فراهم مدت است كه در آن آموزشو فرايند طوالني گذارياستعداد، سرمايه

طور اي دست پيدا كنند. اين فرايند بهآيد تا استعداد خود را بفهمند و به سطوح برجسته و حرفهمي

گيرد كه در آن بر آموزش، يادگيري و تمرين تأكيد مند صورت ميمطلوب در محيط ساختاري و نظام

  ).8( شده است

                                                            
1 . Bailey & Morley 
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در مورد پرورش استعداد مشخص شده است كه عوامل محيطي پرورش استعداد بر عملكرد ويژه افراد 

كار روند طور مؤثري براي پرورش ورزشكاران مستعد به) كه بايد شناسايي شوند و به9گذارند (تأثير مي

 .)6( شوندبه نيز محسوب ميهاي مهم و قابل كنترل در پرورش ورزشكاران نخ). اين عوامل از بخش10(

اي، ميزان شركت در ورزش، محل تولد، در اين زمينه، در پيشينة پژوهش مواردي مانند پوشش رسانه

). در 11اند (صورت الگوهايي مطرح شدهپرورش بلندمدت و آمادگي كيفي عنوان شده است كه بعدها به

اليت (مربيان، كارشناسان، مديران، ، سه محيط فع1)ATDEالگوي محيط پرورش استعداد ورزشكار (

هاي ها يا باشگاهتر)، محيط خرد (همساالن و همتايان، تيمورزشكاران نخبة كنوني، ورزشكاران جوان

ها، سيستم هاي ورزشي، رسانههاي مرجع و الگو، فدراسيونوابسته، خانواده، مدرسه) و محيط كالن (گروه

، ESF(2طرح شده است. در الگوي عوامل محيطي موفقيت (آموزشي) براي پرورش استعداد در ورزش م

عوامل پرورش استعداد به عوامل محيطي (عوامل فيزيك و مكاني، عوامل فرهنگي، وضعيت اجتماعي 

گذارند) و تداركات طور مثبت يا منفي روي فرايند پرورش استعداد اثر مياقتصادي)، افراد (افرادي كه به

) به 2012( 3). در الگوي اويلن12بندي شده است (پرورش استعداد) دسته هاي(تمامي خدمات و برنامه

ها و استعداد ورزشكار، خودانگيزشي، مربي، خانواده و مدرسه نقش و اهميت چهار عامل شناسايي توانايي

دهد كه بايد براي ورزشكاران، محيط پرورش استعداد نشان مي ).13در پرورش استعداد اشاره شده است (

شي مناسب فراهم آيد، محيطي كه در آن يك رويكرد علمي با مربياني كه دانش كافي دارند تركيب آموز

  كه بازيكنان فرصت طوريشود، به

ارد. ددرك استعداد خود را داشته باشند. مسائل اساسي بسياري در زمينة پرورش استعداد وجود 

طوح باالي ت مورد نياز براي رسيدن به سبرنامة جامع پرورش استعداد بايد به مقدار و كيفيت تمرينا

ل پرورش ). همچنين، بر نقش مربيان و خانواده در زندگي ورزشكاران در حا14عملكرد پرداخته شود (

پرورش  ). در محيط16( ) و محيط مناسبي براي پرورش ورزشكاران فراهم آيد15استعداد تأكيد شود (

منظور ابزارهايي پژوهشي اي دارد كه بدينآنها اهميت ويژهاستعداد عواملي وجود دارند، كه درك و شناخت 

 طراحي و تدوين شده است.

                                                            
1 . Athletic Talent Development Environment 
2 . Environment Success Factors 
3 . Oi Lan  
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) 2010و همكاران ( 1در اين زمينه، پرسشنامة محيط پرورش استعداد در ورزش توسط مارتين دال

براي كمك به تسهيل شناسايي عوامل عيني در اين زمينه طراحي شده است. هدف از تدوين اين 

ه، كمك به تسهيل گسترش مؤثر دانش و كمك به ارزيابي و نظارت بر اقدامات فرايند پرورش پرسشنام

هاي زير است كه در ها يا مؤلفه). اين ابزار شامل عامل4هاي عيني است (استعداد با استفاده از شاخص

  اين پژوهش نيز از آنها استفاده شده است:

ريزي قات مرتبط با پرورش استعداد اهميت برنامهدر همة تحقي :2الف) تمركز بر پرورش بلندمدت

مدت مطرح و تأكيد شده است. تجربيات پرورشي مشخصي در طول زمان استوار و منسجم در طوالني

    هاي آينده ايجاد كند.براي ورزشكاران الزم است، تا پايه و اساس مناسبي براي پيشرفت

هاي مناسب جهت ارائه و تقويت تمرين و فرصت هاي روشن: اين عامل با راهنمايي3ب) آمادگي كيفي

كيفي از طريق آموزش، بازتواني و تجربيات رقابتي تأكيد دارد. نياز به تمرين براي بهبود عملكرد از طريق 

  تعيين هدف، بازخورد و فرصت براي تجديد عملكرد الزامي است.

طور بي با ورزشكار مطرح است. به:  در اين عامل، ارتباط رسمي و غيررسمي مؤثر مر4ج) ارتباط مؤثر

ريزي پرورشي و تأكيد بر روي خاص، در اين ارتباطات مواردي مانند تعيين هدف، مرور و بازخورد، برنامه

هاي ارتباطي رسمي و غيررسمي براي به گيرد. وجود سيستمپيشرفت در سطوح عالي مدنظر قرار مي

 تشخيص داده شده است. حداكثر رساندن كارامدي و سودمندي ورزشكار الزم

  كند.طور عميق از تمامي جهات درك مي: در اين عامل، مربي ورزشكار را به5د) درك كردن ورزشكار

: بسياري از مطالعات مرتبط با پرورش استعداد، نياز به يك سيستم حمايتي قوي 6ه) شبكة حمايتي

هاي روحي تواند به ناتواني در غلبه بر استرساند. حمايت ضعيف ميدر طول فرايند پرورش را تأييد كرده

هاي حمايتي مختلف با پيشرفت ورزشكار و رواني منتهي شود. با اين حال، نقش و اهميت نسبي شبكه

ها كند؛ كه خود، نياز به سطوح مختلفي از حمايتمختلف و غلبه بر آنها تغيير ميهاي مواجهة وي با چالش

 دهد.در هر مرحله از پيشرفت ورزشكار را نشان مي

                                                            
1  . Martindale  
2  . Focus on long term development. 
3  . Quality preparation 
4  . Communication 
5  . Understanding the athlete  
6  . Support Network 
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اي مناسب و از طريق تجربيات پرورشي گونه: در اين عامل ورزشكاران به1برانگيزو) محيط تالش

هاي نند ارتباط با ورزشكاران سطح باالتر و تالش براي پيروزي). محيطكنند (مافعاليت و تالش مي

برانگيز براي تسهيل پرورش و پيشرفت تا باالترين سطوح الزم است. چنين آموزشي، رقابتي و تالش

محيطي در كنار حمايت سالم و تأكيد بر روي پيروزي، به فشار رواني كمتر، تقويت انگيزة دروني و اشتياق 

  ).4شود و براي پرورش و موفقيت در درازمدت ضروري است (اي پيشرفت منتهي ميباال بر

هاي كليدي وجود دارد كه بايد آنها : در محيط پرورش مشخصه2ز) اصول بنيادين پرورش بلندمدت

فشار در مراحل اوليه از محيط تمرين بايد حذف شود، اما بعدها را مدنظر قرار داد، مانند اين موضوع كه 

گرايي زودهنگام، مشاركت و دادن حق انتخاب هاي كنوني، پرهيز از تخصص)، فرصت17(اضافه شود  بايد

  ). 4به ورزشكار (

هايي نيز گزارش شده است. در پژوهش اوليه توسط مارتين در مورد روايي و پايايي اين ابزار، پژوهش

با هفت عامل (تمركز روي پرورش  ) پرسشنامة محيط پرورش استعداد در ورزش2010دال و همكاران (

برانگيز و اصول بلندمدت، آمادگي كيفي، برقراري ارتباط مؤثر، درك ورزشكار، شبكة حمايتي، محيط تالش

 3). در پژوهش وانگ4) گزارش شد (978/0تا  616/0پرورش بلندمدت) داراي روايي و پايايي مناسب (بين 

 85/0تا  62/0ورش استعداد در ورزش با شش عامل بين ) پايايي پرسشنامة محيط پر2011و همكاران (

) روايي و پايايي آن با چهار عامل (تمركز روي 2012و همكاران ( 4). در پژوهش لي18گزارش شده است (

پرورش بلندمدت، آمادگي كيفي، برقراري ارتباط مؤثر، درك ورزشكار) در حد خوب گزارش شده است 

عاملي محيط پرورش ) مشخص شد كه پرسشنامة هفت2013كاران (). در پژوهش مارتين دال و هم19(

ها ) براي انجام پژوهش778/0و در مجموع با  978/0تا  616/0استعداد از روايي و پايايي مناسب ( بين 

) 2014و همكاران ( 5) و ميلز2014هاي وانگ و همكاران (). در پژوهش20در اين زمينه برخوردار است (

و همكاران  6). نتايج پژوهش لي18، 21يي اين پرسشنامه در حد خوب گزارش شده است (نيز روايي و پايا

)، با استفاده از پرسشنامة محيط پرورش استعداد كه داراي شش عامل تمركز روي پرورش 2015(

بلندمدت، آمادگي كيفي، شبكة حمايتي، ارتباطات و برآورده كردن انتظارات بود، نشان داد كه اين 

                                                            
1  . Challenging Environment 
2  . Long-Term Development Fundamentals 
3  . Wang  
4  . Lee  
5  . Mills  
6  . Li  
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از روايي و پايايي مناسب در ورزش برخوردار است؛ هرچند دو عامل اصول پرورش بلندمدت و  پرسشنامه

  ).22درك ورزشكار از مدل مورد بررسي آنها حذف شده بودند (

شود، روايي و پايايي پرسشنامة محيط پرورش استعداد در ورزش در كه مالحظه ميگونههمان

  شده در حد خوب و مناسب است. با وجود اين، تعداد هاي گزارشپژوهش

كنندة هر آزمون هاي مهم و تعيينهاي آن بين چهار تا هفت مؤلفه متغير بوده است. از ويژگيمؤلفه

گيري بتواند پايايي آن آزمون است. مقصود از روايي (اعتبار) آن است كه وسيلة اندازه گيري، روايي واندازه

گيري خصيصه و ويژگي موردنظر را اندازه بگيرد. اين ويژگي در اصل به صحت و درستي ابزار اندازه

واقعي آن هاي شده و نمرههاي مشاهدهگردد. يك آزمون زماني داراي پايايي (اعتماد) است كه نمرهبرمي

گرايي سازي و اهميت مفهوم ملي). از طرف ديگر، ظهور پديدة جهاني23همبستگي بااليي داشته باشند (

ها و ساختارهاي ورزشي با هدف شناسايي، پرورش و عرضة بندي سياستكشورهاي بسياري را به اولويت

العمل و راهنمايي براي ورزشكاران زبده مجبور ساخته است. با وجود اين، هنوز هم هيچ نوع دستور

هاي زيادي بايد بررسي شوند تا مشخص شود كه آيا شناسايي و پرورش استعدادها وجود ندارد. عامل

هاي مختلف در زمينة پرورش ). با وجود مدل24آميز است يا خير (فرايند پرورش استعداد معتبر و موفقيت

سايي و پرورش استعدادها اين است كه همة اين هاي شنااستعداد اما يك انتقاد ثابت در مورد اكثر مدل

طور گسترده همة جوانب چندبعدي شناسايي و پرورش فرد و انحصاري هستند و بهها منحصربهمدل

عالوه، با توجه به نبود ابزاري تأييدشده در داخل كشور كه بتوان ). به2دهند (استعدادها را مدنظر قرار نمي

هاي دنبال ابزاري جهت شناسايي مؤلفهكرد، محققان اين پژوهش را به محيط پرورش استعداد را بررسي

رو هدف از پژوهش حاضر تعيين اعتبار و پايايي نسخة فارسي مؤثر در محيط پرورش سوق داد. ازاين

 پرسشنامه محيط پرورش استعداد در ورزش است. 

 

  شناسيروش
صورت پيمايشي انجام شود كه بههاي كاربردي و توسعة ابزار محسوب ميپژوهش حاضر از نوع پژوهش

اي، گرفته است. جامعة آماري پژوهش شامل ورزشكاران مرد در سطوح مختلف رقابتي (مبتدي، حرفه

ورت منظم صرشتة تيمي) استان مركزي بودند كه به 6رشتة انفرادي و  5رشتة ورزشي ( 11قهرماني) در 

عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. صورت تصادفي ساده بهورزشكار به 384كردند كه از بين آنها ورزش مي

) بود. ابتدا، اين پرسشنامه 2010ابزار پژوهش، پرسشنامة محيط پرورش استعداد مارتين دال و همكاران (
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انجام گرفت. روايي صوري پرسشنامه به فارسي ترجمه شد و پس از چندين مرحله اصالحات الزم روي آن 

سؤالي داراي هفت مؤلفة  57كه يك پرسشنامة طورينفر از استادان دانشگاه بررسي شد، به 10توسط 

سؤال)، درك  7سؤال)، برقراري ارتباط مؤثر ( 5سؤال)، آمادگي كيفي ( 23تمركز روي پرورش بلندمدت (

سؤال) و اصول پرورش بلندمدت  4محيط تالش برانگيز (سؤال)،  7هاي حمايتي (سؤال)، شبكه 4ورزشكار (

ارزشي ليكرت (كامالً مخالفم، مخالفم،  5سؤال) تأييد و تدوين شد. اين پرسشنامه براساس مقياس  7(

تخصيص  5و  4، 3، 2، 1هاي ترتيب به آنها نمرهگذاري شد كه بهنظري ندارم، موافقم و كامالً موافقم) نمره

هاي تحليل عاملي تأييدي و اكتشافي و نيز معادالت سي روايي پرسشنامه از آزمونداده شد. براي برر

ساختاري استفاده شد. همچنين، آزمون ضريب آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي اين ابزار استفاده شد. 

از ها از مسئوالن مربوط اخذ شد و پس منظور توزيع پرسشنامهپس از تهية پرسشنامه مجوزهاي الزم به

 دهندگان در زمينةتوضيحات الزم به پاسخ

آوري شد؛ هاي آماري توزيع، تكميل و جمعها بين نمونهپژوهش و تكميل كردن، پرسشنامه

درصد) قابل استفاده بود. براي  94/85پرسشنامه ( 330شده، پرسشنامة توزيع 384كه از بين طوريبه

 استفاده شد. 8/8نسخة  2و ليزرل 22 نسخة 1افزار اس پي اس اسها از نرمتحليل داده

 

  هايافته
كه مالحظه گونهارائه شده است. همان 1دهندگان در جدول شناختي پاسخهاي جمعيتبرخي ويژگي

درصد مقام كشوري و استاني  73سال  سابقة ورزشي دارند،  10تا  5دهندگان بين شود، بيشتر پاسخمي

  كردند.اي و قهرماني ورزش ميدرصد از آنها در سطح حرفه 93دارند و 

هاي مختلف ورزشكاران هاي محيط پرورش استعداد در بين گروهفرض يكساني واريانسبراي بررسي پيش  

مالحظه  2كه در جدول گونهاي از آزمون ليون استفاده شد. هماندر سطوح مبتدي، قهرماني و حرفه

رو دليلي بر يناست. ازا 05/0تر از زرگدست آمد كه ببه 139/0شود، در اين بررسي سطح معناداري مي

  اند.ها در نمونة مورد بررسي يكسانعبارتي، واريانسها وجود ندارد. بهناهمگني واريانس

                                                            
1  . SPSS 
2  . LISREL  
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 هاهاي فردي آزمودني. برخي ويژگي1جدول 

  درصد  فراواني  سطوح متغيرها  متغير

  سابقة ورزشي

  33  109  سال 5زير 
  1/43  142  سال 10تا  5
  2/17  57  سال 15تا  10

  6/6  22  سال 15باالي 

  سابقة قهرماني

  3/23  77  بدون مقام
  4/32  107  مقام استاني
  6/40  134  مقام كشوري
  6/3  12  مقام جهاني

  سطوح ورزشي
  7/6  22  مبتدي
  1/52  172  ايحرفه

  2/41  136  قهرماني
  2/41  136 قهرماني

    
  ها. آزمون يكساني واريانس2جدول 

  سطح معناداري  2درجة آزادي   1درجة آزادي   آمارة ليون
983/1  2  326  139/0  

     

كه در گونهها از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده شد. همانبراي بررسي وضعيت توزيع داده

تر است كه حاكي بزرگ 05/0شود، سطح معناداري محيط كلي پرورش استعداد از مالحظه مي 3جدول 

  ها دارد. از طبيعي بودن توزيع داده

  ها. وضعيت توزيع داده3جدول 
  سطح معناداري  متغير

  43/0  محيط پرورش استعداد

  
كه گونهنشان داده شده است. همان 4آزمون تحليل عاملي تأييدي ابزار پژوهش در جدول  نتايج

ها براي تحليل عاملي مناسب است. رو اندازة نمونهبيشتر است. ازاين 7/0از  KMOشود ضريب مشاهده مي

ها ارتباط رو گويهتر است، ازاينكوچك 05/0عالوه، با توجه به اينكه سطح معناداري آزمون بارتلت از به
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 =P ,001/0وتحليل عوامل دارند و مورد تأييد هستند (معقول جهت تجزيه معناداري براي ايجاد مبنايي

840/0 KMO= .( 

 
 . نتايج تحليل عاملي تأييدي ابزار پژوهش 4جدول 

  آزمون بارتلت  

  KMOشاخص 
  سطح معناداري   درجة آزادي   دو خي

418/593  15  001/0  

   
نشان داده شده است. در اين خصوص،  5نتايج آزمون تحليل عاملي اكتشافي ابزار پژوهش در جدول   

پرسشنامه داراي بار  39، 38، 37، 36، 33، 25، 24، 22، 5هاي شمارة  نتايج آزمون نشان داد كه گويه

برخوردار  3/0التر از ها از بار عاملي بابودند كه از پرسشنامه حذف شدند. ساير گويه 3/0عاملي كمتر از 

  بودند و تأييد شدند. 

  . نتايج آزمون تحليل عاملي اكتشافي ابزار پژوهش5جدول 

 
فه
مؤل

 

ف
ردي

  

  بار عاملي  سؤال

دت
دم
بلن

ش 
رور

پ
  

 43/0  كندبه او كمك مي مربي براي شناخت نقاط ضعف و قوت ورزشكار در ورزش  1
 51/0  كندكمك مي فهميدن كارها و وظايف به ورزشكار مربي  براي  2
 47/0  اردتأكيد د هاي بنيادينضرورت كار دائمي در زمينة مهارت مربي بر  3
 54/0  همراه داردرا بهمفيدي  هاياي است كه جنبهگونهها بهطراحي برنامة تمرين   4
 22/0  كندتشويق مي مربي، ورزشكار را براي بر عهده گرفتن مسئوليت پرورش خود  5
 45/0  استبراي موفق شدن، كليد پيشرفت  شود كه تصميمميتأكيد  همواره  6
  48/0  برانگيز وجود داردجلسات تمرين سودمند و تالش  7
 50/0  ز ورزشكار داردكند چه انتظاري اطور مداوم يادآوري ميمربي به  8
 86/0  از عوامل آمادگي جسماني است برنامة پرورش، دربرگيرندة موارد وسيعي  9
 80/0  كنند، سازماندهي اولويت بااليي دارد كساني كه تمرين ورزشكار را طراحي مي  10
 58/0  پشتيباني مثبتي بر ورزشكار داردهاي خود مربي با ارائة حمايت  11
 47/0  در صورت موفق نشدن در يك زمينه، فرصت ديگري براي پيشرفت وجود دارد  12
 87/0  شودطراحي مي مدته پيشرفت مؤثر در طوالنيبهاي خاص براي كمك تمرين  13
 46/0  مثبت برخورد كنند هايشحتيكنند تا ورزشكار با ناراافرادي كمك مي  14
 82/0  كندتأكيد مي برنده شدن جايبهها ها و رقابتتمرينمربي بر انجام   15
 88/0  كديگر كمك كنند شود كه چطور به يبه ورزشكاران گفته مي  16
 87/0  تباهات خود درس بگيرددهد ورزشكار از اشمربي اجازه مي  17
 46/0  دهندمي هايشبه پرسش كنند پاسخ مناسبكساني كه ورزشكار را حمايت مي  18
 82/0  آمادگي براي هر چيزي كه در ورزش براي ورزشكار پيش بيايد وجود دارد  19
  41/0  اي به آنها نياز است زمان وجود داردهايي كه در سطح حرفهبراي پرورش مهارت  20
  88/0  شودها تشويق ميورزشكار از طريق درنظر گرفتن نقاط قوت و تعديل ضعف  21
  05/0  هاي مطلوب و مستمري از ورزشكار خواهد شدحمايت آسيب،در صورت   22
  45/0  شوده ميهايش كنار گذاشتورزشكار در حال پرورش قبل نشان دادن توانايي  23

  



 1397، پاييز 3، شمارة10ديريت ورزشي، دورة م                                                                                          504

 

 

آزمون تحليل عاملي اكتشافي ابزار پژوهش نتايج. 5جدول ادامة   

فه
مؤل

ف 
ردي

  

  بار عاملي  سؤال

ي 
دگ
آما

في
كي

  

  10/0  كندش ميهاي رقابتي باكيفيت تالدست آوردن تجربهورزشكار براي به  24
  10/0  شودها آموزش داده ميها، رقابتتمرينتعديل به ورزشكار در مورد   25
  48/0  اندرزشي ورزشكار كامالً واضحشده براي پيشرفت وهاي ارائهراهنمايي  26
  66/0  هاي او متفاوت استتيميمربي از ورزشكار با انتظارات همانتظارات   27
  44/0  شودنميترغيب  مواجهه با مشكالت ريزي در مورد نحوةبراي برنامهورزشكار   28

ب
ي 
رار

رق
ؤثر

ط م
تبا
ار

  

  56/0  كندها با ورزشكار صحبت ميمختلف تمرين هايمربي اغلب دربارة رابطة بين جنبه  29
  60/0  كندمربي در مورد چيزهايي كه براي پيشرفت در ورزش نياز دارم صحبت مي  30
  52/0  اندها كنار هم براي پيشرفت ورزشكار متعادلدهد چگونه برنامه تمرينمربي شرح مي  31
  60/0  كنداند صحبت ميموفق براي موفقيت انجام دادهمربي در مورد آنچه ورزشكاران   32
  04/0  كند با اهداف او ارتباط مستقيم داردورزشكار بازخوردي كه از مربيان دريافت مي  33
  65/0  كنند مشخص سازند آزمون بعدي چه موقع خواهد بودورزشكار و مربي سعي مي  34
  47/0  كه مختص پرورش  فردي اوستكند ورزشكار اهدافي را با مربي تنظيم مي  35

د
ك 

ر
كار

زش
ور

  

  22/0  كندبراي تقويت ثبات رواني در ورزش، كمك زيادي دريافت ميورزشكار   36
  27/0  رسد مربي به درك زندگي شخصي ورزشكار عالقه داردنظر ميبه  37
  27/0  كندمربي زماني را براي صحبت با ديگر مربيان ورزشكار صرف مي  38
  29/0  كندي ورزشكار با او صحبت ميندرت در مورد سالمتمربي به  39

ش
كه

ب
 

تي
ماي

ي ح
ها

  

  73/0  اندكنند همواره در دسترساي كه از ورزشكار پشتيباني ميمجموعه  40
  73/0  كندهاي ورزشكار اطالع دارد و او را درك ميدهد مدرسه از برنامهمربي اطمينان مي  41
  67/0  كنندگيري بهتر مشورت ميكنند براي تصميمكساني كه ورزشكار را كمك مي  42
  71/0  اي نيازهاي ورزشكار طراحي شده استطور اختصاصي برهاي تمريني بهبرنامه  43
  55/0  كنندكنند صحبت ميبا ديگر كساني كه ورزشكار را حمايت ميمداوم  مربيان  44
  54/0  شودكار سازماندهي ميجدول زماني براي ورزشهاي مختلف پيشرفت در يك جنبه  45
  64/0  ورزشكاران به متخصصان مختلف براي كمك به پيشرفت خود دسترسي دارند  46

م
حي

ط 
گيز

بران
ش 

تال
  

  72/0  گيرندتر از خود كمك ميتر و باتجربهاياز ورزشكاران حرفهورزشكاران   47
  43/0  اي خيلي باالترندتمرين كند كه از نظر سطح حرفهورزشكار فرصت دارد با كساني   48
  76/0  شود كه بردوباخت كنوني، نشانة موفقيت آينده نخواهد بودبه ورزشكار گفته مي  49
  41/0  كنندكه ورزشكار در محل تحصيل نياز به پشتيباني دارد او را حمايت ميهنگامي  50
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آزمون تحليل عاملي اكتشافي ابزار پژوهش نتايج. 5جدول دامة ا  

فه
مؤل

ف 
ردي

  

  بار عاملي  سؤال

ا
ول 

ص
ش 

رور
ن پ

ادي
بني

دت
دم
بلن

  

  58/0  شودداده ميضعف در صورت داشتن  اصالح عملكردبه ورزشكار فرصت الزم براي   51
  51/0  شود  به ورزشكار فرصت الزم براي برخورد با مشكالتي كه با آن مواجه است داده مي  52
  57/0  شودبررسي مي طور مرتبپيشرفت و عملكرد فردي ورزشكار به  53
  74/0  شودشود مشاركت داده مييگرفته م كارهايي كه در مورد پرورش ورزشدر تصميم  54
  73/0  گذارندمربيان براي صحبت با والدين در مورد ورزشكار وقت مي  55
  70/0  دارد هاي مربي هماهنگيگيرد با راهنماييكه ورزشكار از والدين مي هاييراهنمايي  56
  66/0  شودتشويق مي هاشركت در ديگر ورزشورزشكار به   57

  

 2x،  نسبت شوديمكه مالحظه گونههماننشان داده شده است.  6 شاخص برازش مدل نيز در جدول

ــ 93/1برابر با  dfبه  ــت. بنابراين   037/0برابر با  )RMSEAميانگين مجذور خطاي تقريبي ( ةو ريشـ اسـ

ست.   برازش مدل  CFI ،IFI، AGFI، PGFI ،NNFI يهاشاخص همچنين، مدل از برازش الزم برخوردار ا

  كردند. ييدتأرا 

  
  استعداد در ورزش  محيط پرورش پرسشنامهبرازش الگوي  يهاشاخص .6جدول 

برازش يهاشاخص                   شدهمشاهدهمقادير    نتيجه 
دوكايمجذور   X2 41/2059 ييدتأ   
آزادي ةدرج  Df 1065 ييدتأ  

عناداريسطح م  P 001/0 ييدتأ   
x2/df 93/1 نسبت مجذور كاي به درجات آزادي ييدتأ   

ونتب  -شاخص غيرهنجاري بنتلر  NNFI 97/0 ييدتأ   
CFI 92/0 شاخص برازش تطبيقي بنتلر ييدتأ   
IFI 92/0 شاخص برازندگي فزاينده ييدتأ   

RMSEA 037/0 شاخص ميانگين مجذور برآورد تقريب ييدتأ   
يافتهيلتعدبرازش  شاخص نيكويي  AGFI 92/0 ييدتأ   

PGFI 95/0 شاخص نيكويي برازش مقتصد ييدتأ   

  

دهد نشان داده شده است. نتايج آزمون معادالت ساختاري نشان مي      1مدل نهايي پژوهش در شكل  

كه  طوريكه اين مدل از برازندگي مطلوب برخوردار بوده و كلية اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است، به

  هاي خود هستند.ها) قادر به پيشگويي عاملشده (گويهمتغيرهاي مشاهدهتمامي 
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، ضريب شوديمكه مالحظه گونههماننشان داده شده است.  7نتايج پايايي آزمون در جدول      

نيز  پرسشنامهاست، ضريب پايايي كلي  882/0تا  635/0بين  پرسشنامه يهامؤلفهآلفاي كرونباخ براي 

 پايايي مناسب و مطلوب آن است. ةدهندنشاناست كه  927/0رابر با ب

 
  استعداد در ورزش  محيط پرورش ةنامپرسشپايايي  .7جدول 

كرونباخ يآلفا يبضر هاگويه تعداد    رديف  يرمتغ 

927/0 محيط پرورش استعداد   48   1 

 

  يريگجهينتبحث و 
منظور بدينكه  دارد اييژهوك و شناخت آنها اهميت در محيط پرورش استعداد عواملي وجود دارند، كه در

فارسي  ةهدف از اين پژوهش تعيين اعتبار و پايايي نسخ ابزارهايي پژوهشي طراحي و تدوين شده است.

  ) بود.2010محيط پرورش استعداد در ورزش مارتين دال و همكاران ( ةنامپرسش

پرسشنامه از روايي و پايايي مناسب  دمدتبلنتمركز روي پرورش  ةمؤلفنتايج پژوهش نشان داد كه 

)، مارتين دال 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهشبرخوردار است. اين يافته با نتايج 

-22 همخواني دارد () 2015لي و همكاران () و همچنين 2014)، ميلز و همكاران (2013و همكاران (

 طوربهشده به ورزشكاران تا چه اندازه ارائهپرورش  يهافرصتمبين آن است كه مؤلفه ). اين 4 ،19

مؤلفه متشكل از ). طبق نتايج، اين 20( اندشدهطراحي  بلندمدتاختصاصي براي تسهيل موفقيت آنها در 

كمك به شناخت و درك نقاط ضعف و قوت ورزشكار و انجام اصالحات الزم در آنها براي تقويت هاي گويه

 هايمهارتروي  تأكيدخود و دليل انجام آنها،  هايفعاليتار براي فهميدن نوع روحيه، كمك به ورزشك

، ديدگيآسيببنيادي، ترغيب ورزشكار براي پذيرفتن مسئوليت پرورش و يادگيري خود، مراقبت هنگام 

بر اينكه تصميم و تمايل براي موفق شدن كليد پيشرفت خواهد بود، يادآوري مداوم انتظارات از  تأكيد

 تأكيدتمرينات خاص براي رشد و پيشرفت،  ةارائمناسب تمرينات و  ريزيبرنامهزشكار، پشتيباني مثبت، ور

وقت  مؤثرمدها در ورزش و زندگي، صرف اروي برنده شدن، آمادگي براي پيش تأكيدروي تالش تا فقط 

فت در ورزش، به يكديگر براي پيشر هاتيميهم، جلسات تمرين سودمند، كمك ايحرفهبراي فعاليت 

و  هاناراحتيدرس گرفتن از اشتباهات خود، اولويت داشتن سازماندهي مناسب تمرينات، برخورد مثبت با 

 هايپرسشمناسب و صحيح به  هايپاسخ ارائةخوب براي پيشرفت و  هايفرصت، استفاده از ساير هانگراني
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 مؤلفه) برخوردار بودند. همچنين، اين 88/0تا  41/0بود كه از روايي مناسبي (با بار عاملي  ورزشكاران

همراه به مؤلفه. در نتيجه، اين شوديممحسوب  يبود كه ضريب خيلي خوب 88/0داراي ضريب پايايي 

محيط پرورش استعداد در ورزش  ةپرسشنامهاي آن از روايي و پايايي مناسب براي لحاظ شدن در گويه

  برخوردار است.

آمادگي كيفي پرسشنامه از روايي و پايايي مناسب برخوردار است.  ةمؤلفه نتايج پژوهش نشان داد ك

)، مارتين دال و همكاران 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهشاين يافته با نتايج 

). اين 4 ،19-22همخواني دارد () 2015لي و همكاران () و همچنين 2014)، ميلز و همكاران (2013(

از طريق تجربيات تمريني،  هايتفعالشفاف براي بهبود كيفيت  هاييييراهنمار آن است كه بيانگمؤلفه 

هاي گويهمؤلفه متشكل از نتايج، اين  براساس). 20( شوديم ارائهاستراحت و رقابت به ورزشكاران  يهادوره

و  هارقابت ،هارينتم ةنحوشفاف و مورد نياز براي  پيشرفت ورزشي؛ آموزش تعديل  هايراهنمايي ةارائ

بود كه از روايي  بازگشت به حالت اوليه و داشتن خواسته يا انتظارات عادالنه و متناسب از ورزشكاران ةدور

بود  64/0داراي ضريب پايايي  مؤلفه) برخوردار بودند. همچنين، اين 66/0تا  44/0مناسبي (با بار عاملي 

هاي آن گويههمراه به مؤلفه. در نتيجه، اين شوديم محسوب شدهيرفتهپذحداقل  ةكه يك ضريب با درج

  محيط پرورش استعداد در ورزش برخوردار است. ةاز روايي و پايايي مناسب براي لحاظ شدن در پرسشنام

برقراري ارتباط پرسشنامه از روايي و پايايي مناسب برخوردار است.  ةنتايج پژوهش نشان داد كه مؤلف

)، مارتين دال و همكاران 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهش اين يافته با نتايج

. اين )4 ،19-22( همخواني دارد) 2015لي و همكاران () و همچنين 2014)، ميلز و همكاران (2013(

ارتباط برقرار  يررسميغرسمي و  طوربهبا ورزشكاران  يمؤثر طوربهمبين آن است كه مربيان مؤلفه 

تدوين مرتب اهداف مختص پرورش و پيشرفت هاي گويهمؤلفه متشكل از ). طبق نتايج، اين 20( دكننيم

مستمر در مورد چيزهايي كه براي پيشرفت و رسيدن به سطوح باال در ورزش نياز است،  وگويگفتفردي، 

 وگوگفت)، (پيشرفت تكنيكي، تاكتيكي، جسماني و رواني هاتمرينمختلف  هايجنبه دربارةصحبت مداوم 

 هاتمرين ةبرنامدر مورد داليل موفقيت ورزشكاران كنوني و قبلي در سطح جهاني، توضيح در مورد تعادل 

بود كه از روايي مناسبي (با بار  بازخوردهاي مرتبط با اهداف ورزشكار ةارائبراي پيشرفت و  هارقابتو 

 قابلبود كه ضريب  76/0اراي ضريب پايايي د مؤلفه) برخوردار بودند. همچنين، اين 62/0تا  44/0عاملي 

هاي آن از روايي و پايايي مناسب براي لحاظ گويههمراه به مؤلفه. در نتيجه، اين شوديممحسوب  يقبول

  محيط پرورش استعداد در ورزش برخوردار است. ةشدن در پرسشنام
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و پايايي مناسب برخوردار است.  حمايتي پرسشنامه از روايي ةشبك ةمؤلفنتايج پژوهش نشان داد كه 

)، مارتين دال و همكاران 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهشاين يافته با نتايج 

. اين )4 ،19-22(همخواني دارد ) 2015لي و همكاران () و همچنين 2014)، ميلز و همكاران (2013(

حمايتي براي پرورش ورزشكاران  يهاشبكهاز بيانگر آن است كه طيفي جامع، مناسب و منسجم مؤلفه 

دسترسي به متخصصان هاي گويهمؤلفه متشكل از نتايج، اين  براساس ).20داير است ( هاحوزهدر تمامي 

شناسان ورزشي، متخصصان تغذيه) براي كمك به پرورش و پيشرفت ها، روانفيزيوتراپمختلف (مثل 

ورزشكار با نيازهاي اختصاصي  هايبرنامهن مذكور، تطابق ا، همكاري مستمر بين مربيان و متخصصورزشي

حاميان ورزشكار بر سر اينكه  نظراتفاقورزشكار،  هايرقابتو  هابرنامهاو، آگاهي و درك مدرسه/دانشگاه/ از 

 هايجنبه بنديزمانچه چيزي براي او بهتر است، در دسترس بودن هميشگي حاميان براي ورزشكار و 

) برخوردار بودند. همچنين، 73/0تا  54/0بود كه از روايي مناسبي (با بار عاملي  ورزشكار مختلف پيشرفت

 مؤلفه. در نتيجه، اين شوديممحسوب  يبود كه ضريب قابل قبول 79/0داراي ضريب پايايي  مؤلفهاين 

استعداد در محيط پرورش  ةهاي آن از روايي و پايايي مناسب براي لحاظ شدن در پرسشنامگويههمراه به

  ورزش برخوردار است.

برانگيز پرسشنامه از روايي و پايايي مناسب برخوردار تالشمحيط  ةنتايج پژوهش نشان داد كه مؤلف

)، مارتين دال و همكاران 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهشاست. اين يافته با نتايج 

بيانگر آن است كه ورزشكاران مؤلفه . اين )4 ،19-21(ني دارد ) همخوا2014) و ميلز و همكاران (2013(

نتايج،  براساس)؟ 20( كننديمدر محيط مهياشده براي پرورش خود آيا به طرز مناسبي فعاليت و تالش 

در ورزش به پشتيباني نياز  كههنگاميحمايت محل تحصيل ورزشكار از او هاي گويهمؤلفه متشكل از اين 

كه چطور در آينده  كندنميورزشكار در حال حاضر مشخص  بردوباختاين موضوع كه  روي تأكيددارد، 

 ترايحرفهو كمك گرفتن ورزشكار از ورزشكاران  ايحرفهموفق خواهد بود، فرصت تمرين با ورزشكاران 

 مؤلفه ) برخوردار بودند. همچنين، اين76/0تا  41/0بود كه از روايي مناسبي (با بار عاملي  ترباتجربهو 

. در نتيجه، شوديممحسوب  شدهيرفتهپذحداقل  ةبود كه يك ضريب با درج 65/0داراي ضريب پايايي 

محيط پرورش  ةهاي آن از روايي و پايايي مناسب براي لحاظ شدن در پرسشنامگويههمراه به مؤلفهاين 

  استعداد در ورزش برخوردار است.

پرسشنامه از روايي و پايايي مناسب برخوردار  بلندمدتپرورش  اصول ةنتايج پژوهش نشان داد كه مؤلف

)، مارتين دال و همكاران 2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهشاست. اين يافته با نتايج 
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 حدمبين آن است كه تا چه مؤلفه . اين )4 ،19-21() همخواني دارد 2014) و ميلز و همكاران (2013(

). طبق نتايج، اين 20( گيرنديمگرايي و مشاركت مورد توجه قرار تخصص مانندفرايند  كليدي يهاجنبه

ورزشكار، تشويق ورزشكار براي شركت  هايضعفدادن فرصت الزم براي اصالح هاي گويهمؤلفه متشكل از 

شكاران در مورد مشكالت كنوني كه ورز  ترباتجربه، فرصت كسب اطالعات از ورزشكاران هاورزشدر ساير 

بين مربيان  و والدين در مورد اهداف و راهنمايي ورزشكاران،  مؤثرند، ارتباط و هماهنگي مواجهبا آنها 

مربوط به پرورش  هايتصميمورزشكاران و مشاركت آنها در اكثر  فرديبررسي مداوم پيشرفت و عملكرد 

داراي  مؤلفهر بودند. همچنين، اين ) برخوردا74/0تا  51/0بود كه از روايي مناسبي (با بار عاملي  آنها

هاي گويههمراه به مؤلفه. در نتيجه، اين شوديممحسوب  يبود كه ضريب قابل قبول 79/0ضريب پايايي 

محيط پرورش استعداد در ورزش برخوردار  ةآن از روايي و پايايي مناسب براي لحاظ شدن در پرسشنام

  است.

 بلندمدتبرانگيز و اصول پرورش تالشمحيط  يهامؤلفهمورد شايان ذكر است كه نتايج پژوهش در  

 احتماالً). علت اين ناهمخواني 22) ناهمخوان است (2015با نتايج پژوهش لي و همكاران (پرسشنامه 

متفاوت بودن شرايط مختلف محيطي جوامع آماري مورد بررسي به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، قانوني، 

بيشتري  ييهاپژوهشبه انجام  رسديمنظر بهژيكي فرهنگي، علمي باشد كه سياسي، جغرافيايي و تكنولو

درك ورزشكار پرسشنامه از روايي مناسب  ةمؤلفنتايج پژوهش  برساسنياز است.  هاعاملدر مورد اين 

روايي سازه از پرسشنامه حذف شدند. اين يافته با نتايج  ةهاي آن در مرحلگويهبرخوردار نبود و 

)، ميلز و همكاران 2013)، مارتين دال و همكاران (2012)، لي و همكاران (2010مارتين دال ( يهاپژوهش

شايد علل اين ناهمخواني همان  .)4 ،19-22() ناهمخوان است 2015) و همچنين لي و همكاران (2014(

درك  ةؤلفمعنوان شد.  بلندمدتبرانگيز و اصول پرورش تالشمحيط  يهامؤلفهداليلي باشد كه در مورد 

آنها  ياحرفهو به مشكالت  كننديممبين آن است كه مربيان تا چه اندازه ورزشكاران را درك  ورزشكار

  ).   20( برنديمپي 

از روايي و محيط پرورش استعداد در ورزش  ةپرسشنامنتايج پژوهش بيانگر آن است كه ، در مجموع 

گويه (با بارهاي عاملي  48اين پرسشنامه با  رسديمنظر هبعبارت ديگر، بهپايايي مناسب برخوردار است. 

با  بلندمدتپرورش تمركز روي  يهامؤلفهشامل  93/0با پايايي  مؤلفه) در قالب شش 88/0تا  41/0بين 

حمايتي با هفت گويه،  يهاشبكهبا شش گويه،  مؤثرگويه، آمادگي كيفي با سه گويه، برقراري ارتباط  21

بتوانند ابزاري مناسب  ييدشدهتأز با چهار گويه و رعايت اصول پرورش با هفت گويه برانگيتالشمحيط 
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عاملي هفت ةپرسشنام يهامؤلفه، تعداد هرچندبراي بررسي محيط پرورش استعداد در ورزش باشند. 

استنباط  توانيماز لحاظ تعداد در جوامع مختلف متغير باشد، ليكن  توانديم) 4) (2010مارتين دال (

و بررسي وضعيت محيط پرورش استفاده شود،  يآورجمع منظوربهاز اين پرسشنامه  كهيدرصورتكرد 

و اطالعات مناسبي را در مورد وضعيت محيط پرورش در اختيار پژوهشگران و  توانديمنتايج آن 

رش و در به انجام اصالحات در فرايند پرو توانديمورزش قرار دهد. اين اطالعات خود  اندركاراندست

. دشوورزش قهرماني و نخبگان منجر  ةتوسعنهايت پرورش ورزشكاران مستعد و در نهايت به رشد و 

كه نقش  ييهاسازمان يژهوبهورزشي كشور،  يهاسازماناين پرسشنامه در  شوديم، پيشنهاد روينازا

 گرفته شود. كاربهدر بخش پرورش استعداد دارند،  يژهوبهدر ورزش  يابياستعدادكليدي در 
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