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Abstract 

Background & Objectives: Some scholars declared that talent prediction was not highly reliable concerning the relevant research studies on 

talent discovery. Such statements indicate that the interaction of genetic features with various environmental factors, like exercise, highly 
complicates the determination of long–term effects of talent in sports performance. Most of the studies which have analyzed the history of 

practical activities of experts have been conducted on non–disabled athletes; however, fewer numbers of them have focused on disabled athletes. 

The present study aimed to compare the practice rate and some environmental factors in the talent development environment among the disabled 
and non–disabled thrower athletes of track and field.  

Methods: This was descriptive and causal–comparative research. In total, 50 disabled and non–disabled track and field throwers competing at 

national and international levels participated in this study. Twenty–five non–disabled throwers (16 men & 9 women) and 25 disabled throwers 
(14 men & 11 women), with an age range of 20–35 years were selected using convenience and purposive sampling methods. The age of beginning 

and the level of track and field exercises; unintentional track and field exercises; bodybuilding exercises; mental skills training; the extent of 

support received from their parents, coaches, siblings, and friends; the extent of benefiting from expert coaches; standard track and field 
equipment; using appropriate sports shoes and clothes, and the time of retiring from the sport of track and field were recorded using the 

Developmental History of Athletes Questionnaire (Hopwood et al., 2010). Data analysis was performed using the Independent Samples t–test. 

A significance level of 0.05 was considered for all analyses.  
Results: The obtained data suggested a significant difference between the study groups in terms of the age of beginning the track and field sport 
(p=0.004) and the age of participating in the first match (p=0.013). Moreover, the investigated non–disabled track and field athletes began this 

sport, and participated in a match at a lower age, compared to the other group. There was a significant difference between the study groups in 
the mean hours of deliberate practice (p=0.024), deliberate playing (p=0.015), and bodybuilding exercises (p=0.014). The disabled track and 

field athletes spent more hours to practice this sport, compared to the other research group. A significant difference was observed between the 

study groups in terms of the extent of support received from parents (p<0.001), coach (p<0.001), and siblings (p=0.035). In general, the level of 
received support was higher in the non–disabled track and field athletes, compared to their disabled counterparts. However, no significant 

difference was observed between the two groups in terms of the extent of support received from their friends (p=0.297). Additionally, a 

significant difference was observed between the study groups respecting the extent of using appropriate sports shoes and clothes (p=0.004), 
applying standard track and field equipment (p=0.010), and benefiting from expert coaches (p<0.001); the extent to which the studied non–

disabled track and field athletes benefited from the items listed above was more than that of the disabled participants. 

Conclusion: According to the current research findings, there was a significant difference in the extent of training and some environmental 
factors between the explored disabled and non–disabled runners. Besides, the investigated disabled runners benefited from fewer environmental 

facilities; therefore, the authorities should pay more attention to the sports of the disabled runners. 

Keywords: Expert, Track and field, Environmental factors, Disabled. 
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  .۶۷1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ماهانآب برخط انتشار   

مقایسٔه میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی موجود در محیط پرورش پرتابگران 
 کار معلول و غیرمعلولدوومیدانی

 ۲، *رخساره بادامی1زادهزهرا نقی
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های محیط پرورش استعداد است. هدف از پژوهش حاضر مقایسٔه میزان تمرین و برخی از عوامل یکی از عوامل مهم در اکتساب خبرگی، میزان تمرین و ویژگی زمینه و هدف:
 کار معلول و غیرمعلول بود. محیطی موجود در محیط پرورش پرتابگران دوومیدانی

المللی در کننده در سطوح ملی و بینکاران غیرمعلول و معلول رقابتای بود. جامعٔه آماری پژوهش حاضر را دوومیدانیمقایسهپژوهش توصیفی و از نوع علی روش: بررسیروش
ورزشکاران  مند انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامٔه تاریخچٔه تکاملیصورت دردسترس و هدفغیرمعلول( به ۲۵معلول و  ۲۵دادند. پنجاه پرتابگر )ها تشکیل رشتٔه پرتاب

ها با استفاده از آزمون شده و سن شروع ورزش دوومیدانی ثبت شد. تحلیل دادههای دریافت(، سن شروع ورزش، میزان تمرین، میزان حمایت۲۰1۰وود و همکاران، )هوپ
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵مستقل صورت گرفت. سطح معناداری تی

کاران غیرمعلول در سن کمتری تفاوت وجود داشت و دوومیدانی (p=۰٫۰1۳)و سن اولین مسابقه  (p=۰٫۰۰۴)دوومیدانی  لحاظ سن شروع ورزشبین دو گروه به ها:یافته
کاران معلول بیشتر از در دوومیدانی (p=۰٫۰1۴( و بدنسازی )p=۰٫۰۲۴)اما میانگین ساعات تمرین دوومیدانی  ورزش دوومیدانی را شروع و در مسابقه شرکت کردند؛

کاران در دوومیدانی (p=۰٫۰۰۴)مندی از امکانات ورزشی و میزان بهره (p<۰٫۰۰1)شده از مربی و والدین دست آمد. همچنین میزان حمایت دریافتکاران غیرمعلول بهدوومیدانی
  کاران غیرمعلول بود.معلول کمتر از دوومیدانی

کاران معلول و غیرمعلول تفاوت معناداری وجود دارد و معلوالن از تسهیالت های این پژوهش، در میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی بین دوومیدانیس یافتهبراساگیری: نتیجه
 برند؛ بنابراین مسئوالن ورزش معلوالن باید در این زمینه تالش بیشتری کنند. محیطی کمتری بهره می

 وومیدانی، عوامل محیطی، معلول.خبره، د ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
شده در اروپای دهٔه هفتاد بر پدیدٔه کشف استعدادهای انجام تحقیقات
مبتنی بود. در این دوره، مربیان و دانشمندان علوم ورزش در ورزشی 

آلمان شرقی و کشورهای وابسته به شوروی، مدارسی را برای کودکانی 
که استعداد خود را آشکار کردند، افتتاح نمودند؛ با این فرض که این 
کودکان توانایی پیشرفت در ورزش را دارند. بر همین اساس، 

های بدنی، فیزیولوژیک، تا با سنجش تواناییپژوهشگران تالش کردند 
های شناختی، عملکرد ورزشکاران را در دورهتکنیکی و استعداد روان

حال، برخی از دانشمندان با بااین .(1بینی کنند )مختلف زمانی پیش
های مرتبط با پدیدٔه کشف استعداد اظهار کردند که مرور پژوهش

ها این نیست که مقصود آن ت.بینی استعداد چندان مطمئن نیسپیش
تأثیر است؛ بلکه منظور استعداد ذاتی وجود ندارد یا در پیشرفت اجرا بی

های ژنتیک با عوامل متعدد محیطی همچون آن است که تعامل شاخصه
مدت استعداد را در عملکرد های تمرینی، تعیین آثار طوالنیفعالیت

بر همین اساس، بلوم و (. ۲) کندورزشی بسیار دشوار یا غیرممکن می
وضوح بیان کردند. تربیت به-سینیاک دیدگاه خود را در بحث طبیعت

که فرایند تشویق، های اولیه درصورتیها، باوجود ویژگیاعتقاد آنبه
کس به سطوح عالی آموزش، تمرین و تربیت وجود نداشته باشد، هیچ

بار ینظرفیت نخواهد رسید. بر همین اساس، بلوم و سینیاک نخست
ای که داشتند، سه مرحله برای رشد استعداد برطبق مطالعٔه چهارساله

 1۲۰ها با معرفی کردند و بینش مهمی در این خصوص پدید آوردند. آن
ورزشکار، نوازنده، هنرمند و دانشمند خبره مصاحبه کردند و به این 

لیه های اوسال»نتیجه رسیدند که رسیدن به خبرگی از سه مرحلٔه متمایز 
های آخر و سال»و « های میانی و مرحلٔه رشدسال»و « و مرحلٔه آغازین

های اولیه و سال»ها، در اعتقاد آناست. به تشکیل شده« مرحلٔه کمال
کننده و مفرح های سرگرمدادن فعالیت، کودکان به انجام«آغازین

شوند و برای حمایت و هدایت بسیار متکی به معلم و مشغول می
شان هستند. در این مرحله، والدین نقش کلیدی در توسعٔه اولیٔه مربیان

« های آخر و مرحلٔه کمالسال»های فرزندانشان دارند. در استعداد
شوند و فعالیت مدنظر تمام زندگی آنان را احاطه کنندگان خبره میشرکت

های بلوم و (. یافته۳کند و نقش والدین در این مرحله کمتر است )می
منظور، کوته  به همین .(۳است ) در حوزٔه ورزش تأیید شده سینیاک

براساس مطالعٔه بلوم و سینیاک، مدل مشارکت ورزشی را در حوزٔه 
(. او با پانزده فرد از چهار خانواده مصاحبه کرد که ۴ورزش ارائه داد )

طور جدی سرگرم ورزش بودند و حداقل یکی از فرزندانشان به
ابع انگیزشی و حمایتی ورزشکار را در طول های تمرینی و منفعالیت
گرفتن شده و ایدههای انجامهای تمرین پرسید. او براساس مصاحبهسال

از مراحل بلوم و سینیاک، سه مرحلٔه اصلی و مجزا را در مشارکت 
های سال(؛ سال 1۲تا۶های آزمون )ورزشی پیشنهاد داد: سال

گذاری )اواخر ههای سرمایسال(؛ سال 1۵تا1۳شدن )اختصاصی
 (.۴سال( ) 1۶نوجوانی یعنی بیشتر از 

گیری بهتر است والدین کوته پیشنهاد داد در مرحلٔه آزمودن یا نمونه
منظور رسیدن به منظور تفریح و نه بهکودکانشان را تشویق کنند که به

اعتقاد او در این مرحله های مختلف بپردازند. بههدفی خاص، به ورزش
شکل صورت بازی باشد؛ یعنی قواعد ورزش را بهورزش باید به

شده داشته باشد و توسط خود کودکان نظارت و کنترل شود؛ مثل تعدیل
گویند ای که به این نوع بازی، بازی سنجیده میفوتبال و بسکتبال محله

شدن، کوته و های های اختصاصیدر مرحلٔه بعد یعنی سال (.۴)
ش خود را بر یک یا دو ورزش متمرکز که ورزشکاران تال پیشنهاد دادند

سالگی چنین تصمیمی گرفته ها عمدتاً در سیزدهاعتقاد آنکنند. به
گیری اغلب متأثر از حمایت اجتماعی و تشویق شود و این تصمیممی

تر خانواده است. در این مرحله بهتر است بازی مربیان و فرزندان بزرگ
مرین سنجیده، تمرین همان و تمرین سنجیده به تناسب انجام شود. ت

شود؛ رشتٔه ورزشی است که با هدف ارتقای عملکرد انجام می
های (. در سال۵شود )ریزی دقیقی دارد و توسط مربیان کنترل میبرنامه
گذاری، مشابه با مرحلٔه کمال بلوم و سینیاک، زمان و تالشی که سرمایه
(. در این ۳) بدیاکنند، افزایش چشمگیری میها صرف تمرین میبچه
ها، تأکید اصلی بر رشد مهارت و راهبردهای مسابقه است؛ سال
(. ۵) دهدرو بازی سنجیده جای خود را به تمرین سنجیدٔه زیاد میازاین

های مختلفی برای براساس مدل تکامل مشارکت ورزشی کوته، پژوهش
در این  است. بررسی تاریخچٔه فعالیت تمرینی خبرگان انجام شده

ها، سن شروع ورزش و میزان بازی سنجیده و تمرین سنجیده هشپژو
طور میزان حمایت والدین در مراحل مختلف مشارکت ورزشی و همین

( و اطالعات مفیدی را برای مربیان و ۶،۷) بررسی شده است
حال، اکثر این مطالعات است. بااین ها و مسئوالن فراهم آوردهخانواده

شماری از اند و تعداد انگشتشده نجامروی ورزشکاران غیرمعلول ا
عنوان نمونه، لمز و همکاران با به اند؛پرداخته ها به مطالعٔه معلوالنآن

وود استفاده از پرسشنامٔه تاریخچه و پیشینٔه پیشرفت ورزشی هوپ
تاریخچٔه تمرینی و سوابق ورزشی بازیکنان بسکتبال با ویلچر را 

ه رسیدند که هرچند ممکن است ها به این نتیج(. آن۸سنجیدند )
هایی بین تاریخچٔه تمرینی افراد غیرمعلول و معلول دیده شود، شباهت
عنوان مثال، خبرگان دارای های آشکاری نیز وجود دارد؛ بهتفاوت

معلولیت همانند خبرگان غیرمعلول زمان زیادی را صرف تمرین 
جیده در کنند؛ اما سن شروع ورزش یا آغاز تمرینات سنسنجیده می

طور، ماهیت اجرا در سطوح خبرگی در همین .(۹ها دیرتر است )آن
ونقل آسان و معلوالن نیاز به درک موانع بالقوه و عواملی چون حمل

دسترسی به تجهیزات دارد. حمایت خانواده و دوستان و مربیان ممکن 
طرف (؛ چراکه ورزش از یک1۰تر باشد )است برای افراد معلول مهم

ند تا حدودی نیازهای حرکتی معلوالن را برطرف کند و باعث توامی
ها در اجتماع شود و گذراندن بهتر اوقات فراغت و حضور مؤثرتر آن

از طرف دیگر شرکت در مسابقات به ابراز وجود و افزایش 
رسد، نظر میبر این اساس به (.11کند )ها کمک مینفس آناعتمادبه

بع حمایتی معلوالنی که به سطح خبرگی بررسی تاریخچٔه تمرینی و منا
اند، حائز اهمیت باشد؛ همچنین با مقایسٔه محیط در ورزشی رسیده

های ها و تفاوتتوان شباهتپرورش افراد معلول و غیرمعلول می
ها و موجود بین این دو محیط را تعیین کرد. با آگاهی از شباهت

ی برای معلوالن داشته ریزی بهترتوانند برنامهها، مسئوالن میتفاوت
ریزان ورزش گیران و برنامهباشند؛ چراکه اغلب مربیان و تصمیم

معلوالن از قشر غیرمعلول هستند و موانع بالقؤه موجود در محیط 
ها ملموس نیست؛ لذا، هدف از این پرورش استعداد معلوالن برای آن
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۳ 

رمعلول کاران معلول و غیپژوهش، بررسی تاریخچٔه تمرینی دوومیدانی
المللی بود. در این پژوهش فرایند کننده در مسابقات ملی و بینشرکت

سنجیده،  اکتساب خبرگی افراد غیرمعلول و معلول از نظر میزان تمرین
های های پرداخته به آن، تمرین مهارتبازی سنجیده، تعدد ورزش

 روانی و بدنسازی و نیز میزان حمایت اجتماعی مقایسه شده است. 

 ررسیبروش 2
ای بود. جامعٔه آماری مقایسهروش این پژوهش از نوع توصیفی و علی

کننده در کاران غیرمعلول و معلول رقابتپژوهش حاضر را دوومیدانی
پرتابگر  ۲۵دادند. ها تشکیل المللی در رشتٔه پرتابسطوح ملی و بین

و پرتابگر معلول )چهارده مرد  ۲۵غیرمعلول )شانزده مرد و ُنه زن( و 
مند صورت دردسترس و هدفسال به ۳۵تا۲۰یازده زن( با دامنٔه سنی 

 انتخاب شدند. 
بود  1پرسشنامٔه تاریخچٔه تکاملی ورزشکارانآوری اطالعات، ابزار جمع

(. در این ۹طراحی شد )۲۰1۰وود و همکاران در سال که توسط هوپ
فعالیت کنندگان و الگوی کلی پرسشنامه، اطالعات دموگرافیک شرکت

شود؛ مثل تعدد ها از سنین کودکی تا سن کنونی آنان پرسیده میآن
های پرداخته به آن، سنین مهم در ورزش )سن شروع دوومیدانی، ورزش

پتانسیل ورزشی، سن  سن اولین مسابقه، سن رسیدن به بیشترین
گیری از ورزش(، میزان تمرین سنجیدٔه دوومیدانی )تمرین ورزش کناره

مربی(، بازی سنجیدٔه صورت رسمی و با نظارت یک به دوومیدانی
هایی اشاره دارد که شبیه به دوومیدانی )بازی سنجیده به آن فعالیت

شود و حداقل دوومیدانی است؛ ولی برای لذت و تفریح انجام می
گیرد؛ مثل مسابقٔه دو در کوچه و می سرپرستی بزرگساالن را در بر
عنوان مثال تمرینات بدنسازی و )به محله(، میزان تمرین جسمانی

شده برای افزایش ابعاد آمادگی پیالتس یا هر تمرین دیگر انجام
عنوان مثال، تمرینات های روانی )بهجسمانی(، میزان تمرین مهارت

عنوان مثال، تماشای سازی، تصویرسازی(، آمادگی ذهنی )بهآرام
های یدانی و فیلممسابقات دوومیدانی و خواندن کتب مربوط به دووم

آموزشی(، استفاده از امکانات و تجهیزات )استفاده از کفش و لباس 
استاندارد، وسایل استاندارد دوومیدانی، مربیان متخصص(، میزان 

 (.۹حمایت اجتماعی )والدین، مربی، دوستان، خواهر، برادر( )
برای تعیین میزان تمرین، براساس پرسشنامٔه تاریخچٔه تکاملی 

سال در اختیار ورزشکاران قرار  ۳۵تا۶ران، جدولی از سن ورزشکا
ها خواسته شد که در این جدول در جلوی هر سال گرفت و از آن

بنویسند که چند ماه از سال و چند ساعت در ماه به انجام بازی سنجیده، 
های روانی و تمرین بدنسازی تمرین سنجیده، تمرین مهارت

اعت تمرین سنجیده، بازی سنجیده، صورت میزان ساند. بدینپرداخته
های روانی و بدنسازی در هر سال محاسبه شد. از جمع تمرین مهارت

شان، میزان ساعات میزان ساعات تمرین از سن شش سال تا سن کنونی
برای تعیین (. ۹دست آمد )تمرین در طول فرایند اکتساب خبرگی به

تسهیالت و حمایت از امکانات و کاران مندی دوومیدانیمیزان بهره
مندی از امکانات و حمایت اجتماعی اجتماعی، ورزشکاران درصد بهره

دهندٔه درصد، تعیین کردند. صفردرصد نشان1۰۰تا۰را از 

                                                      
1. Developmental History of Athletes Questionnaire (DHAQ) 

دهندٔه درصد نشان1۰۰مندنشدن از امکانات و تسهیالت و بهره
مندی کامل از امکانات بود. بخش دیگری از پرسشنامٔه تاریخچٔه بهره

زشکاران به سؤاالتی اختصاص یافته است که از ورزشکار، تکاملی ور
سن شروع ورزش و سن شرکت در اولین مسابقٔه ورزشی و سنی که 

ورزشی خواهد رسید یا از ورزش  زند به بیشترین پتانسیلتخمین می
(. روایی و پایایی این ابزار ۹شود )گیری خواهد کرد، پرسیده میکناره

( و نیز 1۲ن ممرت و همکاران )توسط پژوهشگران مختلفی چو
دست به ۰٫۹۹و  ۰٫۷۹ترتیب ( سنجیده شد که به1۳سوبرالک و کوته )

های آمد. در کل روایی و پایایی یادآوری ساعات مشارکت در فعالیت
نصری و بادامی، روایی و  (.۹گزارش شد. ) ۰٫۹۹تا۰٫۷۹تمرینی از 

کردند که این پایایی این پرسشنامه را در ایران سنجیده و اشاره 
 (. 1۴پرسشنامه روا و پایا است )

ا برای نامه رکنندگان فرم رضایتها، شرکتآوری دادهقبل از جمع
ها اطمینان داده شد که کردند. همچنین، به آن شرکت در پژوهش امضا

ها تنها برای اهداف پژوهشی استفاده اطالعاتشان محرمانه است و داده
 شود.می

کار رفت. ها آزمون تی مستقل بهرای تحلیل دادهدر این مطالعه، ب
استفاده شد. سطح معناداری  ۲۳نسخٔه  SPSSافزار منظور از نرمبدین
 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵نیز 

 هایافته ۳
پرتابگر  ۲۵در این پژوهش پنجاه پرتابگر غیرمعلول و معلول )

های پرتاب نیزه )نُه پرتابگر پرتابگر معلول( در رشته ۲۵غیرمعلول و 
غیرمعلول و هشت پرتابگر معلول(، پرتاب دیسک )دو پرتابگر 
غیرمعلول و دو پرتابگر معلول(، پرتاب وزنه )هشت پرتابگر غیرمعلول 

پرتابگر غیرمعلول (، پرتاب نیزه و دیسک )یک و شش پرتابگر معلول
پرتابگر غیرمعلول و دو  پرتابگر معلول(، پرتاب نیزه و وزنه )یکو یک 

پرتابگر معلول( و پرتاب دیسک و وزنه )چهار پرتابگر غیرمعلول و 
 شش پرتابگر معلول( شرکت کردند. 

کار بهمستقل برای مقایسٔه دو گروه در متغیرهای پژوهش، آزمون تی
ها با بودن توزیع دادهمستقل، نرمالرفت. قبل از استفاده از آزمون تی

اسمیرنوف سنجیده و مالحظه شد که همٔه استفاده از آزمون کولموگروف
ها کنند. برای سنجش همگنی واریانسمتغیرها از توزیع نرمال تبعیت می

وط به آزمون از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزمون لوین و نتایج مرب
 است. ارائه شده1مستقل در جدول تی

 
کاران معلول دهد باوجود اینکه دوومیدانینشان می 1های جدول یافته

(، میزان ساعات p=۰٫۰۰۴اند )در سن بیشتری ورزش را شروع کرده
سالگی تا سن کنونی( در تمرین سنجیدٔه دوومیدانی تمرین )از سن شش

(۰٫۰۲۴=p و بازی سنجیدٔه )( ۰٫۰1۵دوومیدانی=p و تمرین )
( در ورزشکاران معلول بیشتر از ورزشکاران p=۰٫۰1۴بدنسازی )

مندی ورزشکاران معلول از لباس و غیرمعلول است؛ اما درصد بهره
( و وسایل استاندارد ورزشی p=۰٫۰۰۴کفش مناسب ورزشی )

(۰٫۰1۰=p( و مربی متخصص )۰٫۰۰1>p کمتر از ورزشکاران )
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۴ 

( و رسیدن به p=۰٫۰1۳ده است. سن اولین مسابقه )معلول بوغیر
گیری از ورزش ( و کنارهp=۰٫۰11بیشترین پتانسیل ورزشی )

(۰٫۰۴۶=p.نیز در ورزشکاران معلول بیشتر است ) 

 مستقل برای مقایسٔه متغیرهای پژوهش بین دو گروه معلول و غیرمعلول. نتایج آزمون تی1جدول 

 tمقدار  pقدار م
 pمقدار 

 آزمون لوین
 متغیر ورزشکار انحراف معیار±میانگین

۰٫۰۲۴ ۲٫۳۶ ۰٫۰۰1> 
 علولم 1۶۷۲٫۴۰±۷۴۲

 ساعات تمرین سنجیدٔه دوومیدانی
 یرمعلولغ ۸1۷٫۴۴±۴1۲

۰٫۰1۵ ۲٫۵۸ ۰٫۰۰1> 
 ساعات بازی سنجیدٔه علولم 1۷۵۷٫۶۰±۶۹۷

 یرمعلولغ ۲۶۲±۵۰۹٫۶۰ دوومیدانی

۰٫۰1۴ ۲٫۶1 ۰٫۰۰1> 
 علولم 1۷۷۲٫1۶±۹۲۳

 ساعات تمرین بدنسازی
 یرمعلولغ ۵1۰٫۶۰±۴۴۷

۰٫۲1۳ 1٫۲۷ ۰٫۰۲۲ 
 علولم ۲۷۶٫۶۴±1۳۲

 های روانیساعات تمرین مهارت
 یرمعلولغ ۲۹٫1۲±1۳

۰٫۰۰۴ ۲٫۹۹ ۰٫۶۸۵ 
درصد استفاده از کفش و لباس ورزشی  علولم ۳۶٫۰±۲

 یرمعلولغ 1±۶۰٫۰ مناسب

۰٫۰1۰ ۲٫۶۹- ۰٫۲۹۹ 
درصد استفاده از وسایل استاندارد  علولم ۳1٫۲۰±11

 یرمعلولغ 1۳±۵۴٫۲۴ دوومیدانی

۰٫۰۰1> ۳٫۵۵- ۰٫۴۹۷ 
 علولم ۳۳٫۲۴±۲1

 برداری از مربیان متخصصدرصد بهره
 غیرمعلول ۶۳±1۸

۰٫۰۰۴ ۳٫1۷ ۰٫۰۲۵ 
 علولم 1۹٫۶۰±۳

 یرمعلولغ 1±1۴٫۴۵ سن شروع ورزش

۰٫۰1۳ ۲٫۸۲ ۰٫۰۰۲ 
 علولم ۲۰٫۹۰±۲

 سن اولین مسابقٔه ورزشی
 یرمعلولغ 1۶٫۶۸±1

۰٫۰11 ۲٫۹۲ ۰٫۰۰۴ 
 علولم ۳۰٫۹۳±۴

 سن بیشترین پتانسیل ورزشی
 یرمعلولغ ۲۲٫۵۰±۵

۰٫۰۴۶ ۲٫1۵ ۰٫1۲۴ 
 علولم ۴۷٫۵۷±۳

 گیری از ورزشسن کناره
 یرمعلولغ ۳۶٫۴1±۴

۰٫۰۰1> ۳٫۴۵- ۰٫1۳1 
 درصد حمایت والدین علولم ۴۸٫۸۴±1۷
 یرمعلولغ ۷۴٫۴۰±۲۳

۰٫۰۳۵ 1٫۰۳- ۰٫۶۸۲ 
 درصد حمایت خواهر و برادر علولم ۴۳٫۵۶±1۲
 یرمعلولغ ۵۶٫۵۲±1۶

۰۰1٫۰>  ۳٫۶۲- ۰٫۰۲۰ 
 درصد حمایت مربی علولم ۴۸٫۶۰±۲۷
 یرمعلولغ ۷۹٫۶۹±۲۴

 دوستاندرصد حمایت  علولم ۳۹٫۸۲±۲۳ ۰٫11۲ -1٫۰۵ ۰٫۲۹۷

 بحث  4

حال، اینگیرند؛ بامعمواًل بااستعداد را با صفت بسیار ماهر مترادف می
العاده کنند که اجرای فوقبرخی از محققان برخالف این باور ادعا می

های ذاتی حداقل آید و تواناییدست میدرنتیجٔه تمرین کمی و کیفی به
همین منظور پژوهش حاضر  (. به1۵کنند )ایفا مینقش را در این زمینه 

در زمینٔه مقایسٔه میزان تمرین و برخی از عوامل محیطی در پرتابگران 
 کار غیرمعلول و معلول مقایسه شد.دوومیدانی

کاران معلول براساس نتایج، سن شروع ورزش دوومیدانی در دوومیدانی
همچنین  دست آمد؛کاران غیرمعلول بهبیشتر از دوومیدانی

کاران معلول سن بیشتری را برای رسیدن به بیشترین پتانسیل دوومیدانی
 گیری از ورزش برآورد کردند. ورزشی و کناره

بیشتربودن سن شروع تمرینات در افراد معلول درمقایسه با افراد 

برانگیز است؛ چراکه براساس چهارچوب تمرین غیرمعلول تأمل
( بهتر ۵کامل مشارکت ورزشی )طور مدل ت( و همین1۵سنجیده )

است سن شروع تمرینات کم باشد. اختالف نظر بین چارچوب تمرین 
سنجیدٔه اریکسون و همکاران با مدل تکامل مشارکت ورزشی در نوع 

کننده باید به آن بپردازد؛ اما در سن شروع تمرینی است که مشارکت
، برای ورزش اختالف نظری ندارند. براساس چارچوب تمرین سنجیده

کننده باید از سنین دستیابی به خبرگی در هر حوزٔه معین، مشارکت
های بسیار ساختارمند و پر تالش که با هدف خاص کودکی در فعالیت

(. براساس این 1۵شود، درگیر شود )بهبود عملکرد طراحی می
چارچوب، اثرات تمرین تجمعی است و فردی که تمرین سنجیده را در 

کند، قادر نیست از شخص دیگری که در سن میسن بیشتری آغاز 
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۵ 

زودتری تمرین را شروع کرده است، سبقت بگیرد. براساس مدل تکامل 
های رسیدن به خبرگی، شرکت کودکان مشارکت ورزشی نیز یکی از راه

 تمرین    صورت بازی سنجیده است. این شیوههای مختلف بهدر ورزش
ته به سن، میزان بهینٔه بازی کند و بسترشدن کودک تغییر میبا بزرگ

(. درمجموع، به باور ۵شود )سنجیده و تمرین سنجیده متفاوت می
( برای رسیدن به سطح 1۵( و اریکسون و همکاران )۵کوته و های )

خبرگی، شروع تمرینات از سن کم باید باشد؛ ولی در این مطالعه 
را شروع معلوالن در سن بیشتری درمقایسه با افراد غیرمعلول تمرین 

است  برانگیز است؛ زیرا کیو اذعان داشتهتأمل این یافته .کردند
شان اند، خودسنجیمعلوالنی که در کودکی تجربٔه ورزشی کسب نکرده

شدن یابد و ترس از شکست و استهزاهایشان کاهش میاز سطح قابلیت
شود. همین عامل ممکن است حضور معلوالن را ها تقویت میدر آن

بیشتربودن سن  (. شاید از دالیل بسیار مهم1۶رنگ کند )کمدر ورزش 
نداشتن شروع ورزش در معلوالن درمقایسه با افراد غیرمعلول، دسترسی

نکردن از کفش و لباس معلوالن به وسایل استاندارد ورزشی و استفاده
های این مطالعه نیز نشان داد، معلوالن ورزشی مناسب باشد. یافته

راد غیرمعلول بهرٔه کمتری از کفش و لباس ورزشی درمقایسه با اف
تربودن ورزشیمناسب و وسایل استاندارد دوومیدانی دارند. شاید تک

معلوالن درمقایسه با افراد غیرمعلول نیز به کمبود امکانات و تسهیالت 
مناسب معلوالن مربوط باشد. در همین زمینه، دیفنباخ و همکاران 

ورزشکاران پارالمپیک از نبود دسترسی مؤثر  اذعان داشتند که مربیان و
(. 1۷کنند )و ارزان به امکانات و تسهیالت ورزشی اظهار نگرانی می

های ورزشی برای در این مطالعه نیز اکثر معلوالن بیان کردند که کالس
نقل و موانع فیزیکی و وکودکان معلول کم است و مخارج زیاد حمل

که در ه با آن مواجه هستند؛ درحالیمعماری شهری از مشکالتی است ک
ایران، قوانین جامع حمایت از حقوق معلوالن در تاریخ 

شامل شانزده ماده به تصویب رسیده است. مطابق  1۳۸۳اردیبهشت1۶
های دولتی و ها، مؤسسات و شرکتها، سازمانبا آن وزارتخانه

ها و اماکن عمومی اند، ساختمانهای عمومی موظف شدهنهاد
های تفریحی، معابر و وسایل خدماتی را در چهارچوب بودجهشیورز

سازی کنند؛ اما متأسفانه این مصوب ساالنه برای معلوالن مناسب
 (.1۸است )قوانین در اجرا چندان موفق نبوده 

یافتٔه دیگر این مطالعه نشان داد که معلوالن در میزان تمرین سنجیدٔه 
 دوومیدانی، تمرین بدنسازی و تمرین گونٔهرشتٔه دوومیدانی، تمرین بازی

های روانی ساعات بیشتری را درمقایسه با افراد غیرمعلول مهارت
کنند. پژوهشگران پیشینٔه پژوهشی در این ارتباط صرف تمرینات می

رسد معلوالن درمقایسه با افراد غیرمعلول که امکان نظر مینیافتند؛ اما به
عنوان تر است، ورزش را بهایشان آسانها بررشد و توسعه در تمام زمینه

که معلوالن شناسند؛ بنابراین هنگامیراهی برای عرضٔه خود به جامعه می
کنند به بهترین نحو استعدادهای خود شوند، تالش میدرگیر ورزش می
رسد که انگیزٔه افراد معلول در پرداختن نظر میگونه بهرا شکوفا کنند. این

افراد غیرمعلول بیشتر است. در همین ارتباط،  به ورزش درمقایسه با
دیفنباخ و همکاران عنوان کردند که در سطح پارالمپیک، مربی و نیز 

ها شناسی ورزشی بهره ببرند. آنروانورزشکار تمایل دارند از حضور 
پردازند، بلکه به یادگیری بیشتر در های روانی میتنها به تمرین مهارتنه

 (؛1۷دهند )نشان می ها عالقهی اثربخشی مهارتاین زمینه و چگونگ
بر میانگین ساعات انجام تمرینات بیشتر در آمده مبنیدستلذا نتایج به
کاران غیرمعلول شاید به کاران معلول درمقایسه با دوومیدانیدوومیدانی

 ها برای انجام تمرینات مربوط باشد. انگیزٔه بیشتر آن
کاران معلول و شان داد که بین دوومیدانییافتٔه دیگر مطالعٔه حاضر ن

غیرمعلول در میزان حمایت خواهر و برادر و میزان حمایت دوستان 
لحاظ میزان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در مقایسٔه دو گروه به

برداری از مربیان حمایت والدین و حمایت مربی و میزان بهره
به عبارت دیگر، میزان متخصص تفاوت آماری معناداری مشاهده شد. 

کاران معلول کمتر از شده توسط دوومیدانیحمایت دریافت
برانگیز است؛ کاران غیرمعلول بوده است. این تفاوت تأملدوومیدانی

های حمایتی خانواده و مربی در زمینٔه عملکرد چراکه اهمیت سیستم
کم گرفت و این مهم در تحقیقات مختلف توان دستنخبگان را نمی

ای که به مقایسٔه درک در پیشینه نیز مطالعه (.1۹ثبات شده است )ا
ورزشکاران معلول و غیرمعلول از حمایت خانواده پرداخته باشد، یافت 

کننده در این پژوهش ابراز کردند که از نظر عاطفی نشد. معلوالن شرکت
کنند؛ اما باتوجه به اینکه های زیادی دریافت میاز جانب والدین حمایت

های مالی و بر حمایت عاطفی، حمایتها عالوهدر بحث حمایت
کردن امکانات و تسهیالت نیز مدنظر است، در این زمینه معلوالن فراهم

های کمتری را از جانب والدین خود دریافت بیان داشتند که حمایت
آوردن امکانات مربوط به معلوالن هزینٔه زیادی اند؛ چراکه فراهمکرده

گذارد. دربارٔه میزان حمایت مربی، بریتین بیان ها میخانوادهرا بر دوش 
دنبال کرد که در جوامع ورزشی، افراد معلول از ترس سرباربودن حتی به

کنند خواستن به هر نحوی امتناع میروند و از کمکنصایح مربی نمی
(۲۰ .) 

( و هانراهان و ۲1در بحث مربیان متخصص نیز دیپا و گاورون )
( گزارش کردند که در زمینٔه ورزش معلوالن با فقدان ۲۲)آندرسن 

ها عنوان کردند که تنها درصد مربیان واجد شرایط مواجه هستیم. آن
کمی از مربیان ورزش معلوالن، خود معلول هستند و اگرچه برای درک 
معلولیت، داشتن معلولیت ضروری نیست، اکثر مربیانی که با معلوالن 

ها دارند. همین موضوع، آشنایی را با نحؤه کار با آنکنند، حداقل کار می
 باری بر شیؤه مربیگری آنان گذاشته است.اثرات زیان

کاران معلول بیشتر از باتوجه به اینکه سن شروع ورزش در دوومیدانی
شود مسئوالن و افراد کاران غیرمعلول بود، پیشنهاد میدوومیدانی

منظور استفاده نات و منابع الزم بهکردن امکامتصدی ورزش برای فراهم
برداری معلوالن از امکانات ورزشی تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ و بهره

همچنین باتوجه به کمبود و نبود مربیان واجد شرایط در ورزش 
ریزان و مسئوالن درجهت پرورش و آموزش مربیان معلوالن، برنامه

تسکینی بر مشکالت متخصص در این زمینه تالش کنند تا در نهایت 
 معلوالن باشند.

 گیرینتیجه 5

از نظر میزان تمرین و برخی از عوامل  داد نشان های پژوهشیافته 
وجود کار معلول و غیرمعلول تفاوت معناداری دوومیدانی بینمحیطی 
برند؛ بنابراین معلوالن از تسهیالت محیطی کمتری بهره می دارد و

 مسئوالن ورزش معلوالن باید در این زمینه تالش بیشتری کنند. 
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۶ 

 قدردانی و تشکر 6
کنندگان در پژوهش و همچنین ازجناب آقای بدین وسیله از همٔه شرکت

ها ما را آوری دادهمختاری قهرمان دوومیدانی پارالمپیک که در جمع
 کنیم.ردند، سپاسگزاری مییاری ک

 بیانیه 7
ع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد طنامٔه مقاین مقاله برگرفته از پایان

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با کد مصوب 
گونه دارند که هیچاست. نویسندگان اعالم می ۲۳۸۲1۴۰۲۹۴1۰۰۴

ون حمایت مالی نهاد یا تضاد منافعی ندارند. پژوهش حاضر بد
 است.سازمانی انجام شده 
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