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  چكيده
هدف از  شدن پررنگ كرده است.اي حياتي تمرين را در حرفهها در مورد فراگيري مهارت ورزشي، نقش پژوهش

آور ووشو مدال 50است. بوده  ووشوكاران سطوح مختلف رقابتي مقايسة سير تكاملي تمريني ،پژوهش حاضر
صورت دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. با  آور در سطح استاني) بهمدال 20آور در سطح كشوري و مدال30(

)، سن شروع و ميزان تمرينات ووشو، 2013وود (پيشينه تكامل ورزشي ورزشكاران هوپ ةنامپرسشاستفاده از 
تمرينات ساير ورزشها، تمرينات آمادگي جسماني و آمادگي ذهني و رواني و ميزان حمايت اجتماعي ثبت شد. 

هاي اين مطالعه نشان فتهيا ضريب في تحليل شد.و  هاي بدست آمده با آزمون تي مستقل، آزمون كوواريانسداده
آوران استاني و كشوري در ميزان تمرين سنجيده، ميزان بازي سنجيده، تمرين بدنسازي و داد كه تنها تفاوت مدال

رسد كه الزم به نظر مي بر اساس نتايج اين تحقيق است. به باال بوده  سال 16تمرين مهارتهاي رواني از سن 
هايي (ورزش ووشو)  كه در آنها اوج عملكرد ورزشي دير تمرين سنجيده ورزشنيست در سنين كودكي به بازي و 

  است پرداخت.
  
  

  .خبرگي، مدل تكاملي مشاركت ورزشي، تمرين سنجيده، ووشو واژگان كليدي :

  
    

 

 ان)دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان، اصفهان، اير -1

  استاديار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران -2
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 مقدمه  -1

است. اما در هاي مختلفي براي توصيف مراحل مختلف يادگيري حركتي ايجاد شدهدر حيطة يادگيري حركتي، مدل
است. در اين اي كه تفاوت افراد ماهر و بسيار ماهر را از هم جدا كند، لحاظ نشده ها، مرحلههيچ كدام از اين مدل

چشمگيري  شوند. اين درحالي است كه تفاوتبندي ميها افراد ماهر و بسيار ماهر در مرحلة آخر يادگيري طبقهمدل
اي وجود دارد. شايد فيتز و پوسنر، بيبين مهارت يك بازيكن بسكتبال آموزشگاهي با يك بازيكن بسكتبال ان

اند و كرانة ساالري در الگوهاي خويش اجتناب كردهخود از نخبه جنتايل و ويرجن به دليل غفلت يا  بنا به هدف
اند. به تازگي، برخي از پژوهشگران، به افرادي كه به كرانة نهايي اجرا هاي خويش نگنجاندهنهايي اجرا را در مدل

هاي انساني عرصه). اين توجه تحقيقي، انعكاسي از مطالعة تبحر در طيف وسيعي از ديگر 1اند (رسند، توجه كردهمي
است. در نتيجة اين عالقة تحقيقي، مطالعات مختلف به بررسي تفاوت بين افراد ماهر با افراد همچون موسيقي بوده

ها، دهد كه خبرهاند.  در اين ارتباط شواهد نشان ميها) پرداختهكار و حتي افراد ماهر با افراد بسيار ماهر (خبرهتازه
-ها سازمان. دانش آن3اي باالتري دارند، . دانش اخباري و رويه2كنند، تر شناسايي ميقيقتر و دالگوها را سريع-1

. در 6ريزي اعمال توانايي بهتري دارند، . در برنامه5. دانش باالتري از احتماالت موقعيتي دارند، 4تر است. يافته
. با حداقل 8كنند، خيلي بهتر ادراك مي شناسي اساسي را. اطالعات حركت7بيني اعمال حريف توانمندترند، پيش

هاي . مهارت10پذيرتري دارند و تر و تعديلكنند، الگوهاي حركتي باثباتتر اجرا ميتالش و با خودكاري بيش
 ).2خودنظارتي و خودكنترلي باالتري دارند (

هاي توانايي"اين فرض كه  ،اي عاديمهارت غيرقابل باور خبرگان در مقايسه با افراد متوسط يا حتي افراد حرفه
شود كه خبرگان بدون تالش گونه فرض مياين گاهي است. حتي ايجاد كردهرا  "ذاتي، عامل تمايز خبرگان است
 شواهد تجربي بسياري نشان داده است كه برتري افراد خبره نسبت به  اما،). 3اند (به سطح باالي عملكرد رسيده

محيطي و ميزان و نوع تمرين هم در  نيست بلكه عوامل زيست ذاتيمبناي يك استعداد  غير خبره فقط برافراد 
 ).4 (كندرسيدن به خبرگي نقش ايفا مي

) چارچوبي را ارائه دادند كه در اين چارچوب نوع و ميزان 1993( 1رومربرهمين اساس اريكسون، كرامپ و تش 
سال يا بيش از ده ه عملكرد برجسته در ورزش محصولآنها اذعان داشتند ك .تمرين خبرگان را مشخص كردند

كند و در اين نوع از تمرين، فرد هر روز دستورالعمل مناسب را دريافت مي .)5( استه تمرين سنجيد ساعت 10000
ساختار يافته، نيازمند تالش، منظم .  تمرين به شيوة سنجيده، تمريني )6(پردازد چندين ساعت به تمرين شديد مي

 2كوته، بيكر و آبرنتي). 7نه لذت بردن از تمرين (است؛ ارتقاء و بهتر شدن عملكرد  آن، و هدفمند است و هدف
بر اين اظهار اريكسون  با مطالعه بر روي تاريخچة تمريني خبرگان ورزشي )2010( 3) و ممرت، بيكر و برنش2003(

كه خبرگي نتيجة تمرين زياد و مستمر است، مهر تأييد زدند اما در مورد نوع تمرين در دوران كودكي با اريكسون 
است كه تمرين برخي از خبرگان ورزشي اختالف نظر داشتند. آنها اذعان كردندند كه نتايج مطالعة آنها نشان داده

). بازي 8-9اند (است بلكه آنها از بازي سنجيده در دوران كودكي بهره بردهر نبودهدر دوران كودكي سنجيده و پرفشا
 .)6( اندكنندهكننده و باطناً تحريككه ذاتاً سرگرم ي استورزش يك رشتةگونة مختص هاي بازيفعاليت سنجيده،

براساس نسبت بازي سنجيده وتمرين سنجيده مرحله را در فرايند اكتساب خبرگي ) سه 10( 4كوته و هي و )4كوته (
 

1 . Kramp & Tesch-Romer 
2 . Baker & Abernethy 
3 . Memmert & Bertsch 
4 . Hay 
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ارائه كردند.  )1DMSP (مدل تكامل مشاركت ورزشي عنوان و آن را تحت، شناسايي كردند در دوران مختلف سني
سالگي 12تا  6سني ة است كه به دامن 2گيريمرحلة نمونهبر اساس اين مدل، مرحلة اول براي رسيدن به خبرگي، 

هاي مختلفي شركت كنند و نسبت كودكان در ورزش ن مدل، در اين مرحله بهتر استبر اساس اي اختصاص دارد.
 15تا  13سني  ةسازي است كه به دامنهاي تخصصدوم سال ةبازي سنجيده به تمرين سنجيده بيشتر باشد، مرحل

كند، كت ميهايي كه كودك در آن مشارتعدد ورزش است كه در اين مرحله ازپيشنهاد شدهسالگي اختصاص دارد. 
گيري يا قالب ، مرحلةبعدي ةتمرين سنجيده و بازي سنجيده پرداخته شود. مرحلبه ميزان مساوي به شود و  كاسته
شوند و شخص آموزش و رقابت به عناصر اصلي تبديل مي. در اين مرحله، سالگي) است 16(باالتر از  3گذاريسرمايه

ساختار و طرح تمرينات  چونهم) بيان داشته است كه عوامل مختلفي 1999كوته (شود.متمركز ميبر ارتقاء عملكرد 
اين سه مرحلة مشاركت  )همساالن و خواهر و برادر حمايت مربي، حمايت حمايت والدين، (مثل،و عوامل اجتماعي 

  ).10، 4د (دهنثير قرار ميأراتحت ت
موفقيت كودكان در ورزش را مورد بحث قرار  ثيرگذاري محيط اجتماعي بر مشاركت وأچندين محقق، اهميت ت

ورزشكار، هنرمند و دانشمند بااستعداد  120اي را دربارة سير تكاملي ) مطالعة طولي چهار ساله1985بلوم ( اند.داده
هاي مياني و كمال توصيف انجام داد و نقش محيط اجتماعي در پيشرفت ورزشكار را در سه مرحلة اغازين، سال

اند و به شدت به معلم خود تكيه هاي اوليه و مرحلة آغازين، هيجان زدهكرد كه كه كودكان در سال كرد. او كشف
كنند تا هدايت و حمايت او را به دست آورند. به نظر بلوم، هر چند معلمان و مربيان در اين مرحله الزاماً از نظر مي

كنند. بلوم راي ادامه فعاليت نياز دارند، فراهم ميفني پيشرفته نيستند اما محبت و تقويت مثبتي را كه كودكان ب
اي از انرژي و انگيزش هستند و در هيجانات كودك همچنين پي برد كه والدين در مرحلة آغازين، منبع فوق العاده

هاي مياني رشد، رابطة مربي با ورزشكار از حالت احساسي خارج شده و رفتار احترام آميز جاي آن شريكند. در سال
هاي مالي و اخالقي والدين نيز به دليل افزايش ميزان و شدت تمرين در اين مرحله نقش دارد و گيرد. حمايتمي را

شوند هاي آخر و مرحلة كمال، گاهي مربيان به دليل مطالبات زياد باعث وحشت در شاگردانشان مينهايتاً در سال
). پژوهشگران ديگري چون 11ا در اين مرحله كمتر مي داند (اما در هر حال مورد احترامند. البته بلوم نقش والدين ر

هايي كه در ) با پيروي از روش بلوم، به بررسي اثر خانواده بر رشد استعداد در ورزش پرداختند. خانواده1999كوته (
هاي تهاي اوليه، فرصت را براي تفريح و رشد مهاربودند كه در سالبودند، اظهار كردهپژوهش كوته شركت كرده

اند و حركتي بنيادي، تقويت هويت مثبت و ايجاد باورهاي مثبت در خصوص ورزش براي كودكانشان فراهم آورده
و زمان و پول زيادي را صرف حمايت از  اندهاي مختلفي از تماشاگر تا مربي بازي كردههاي مياني نيز نقشدر سال

 4پاور و ولگار). 4اند (مالي و عاطفي از فرزندانشان ادامه داده هاي آخر نيز به حمايتاند. در سالفرزندانشان كرده

. )7( ) نشان دادند كه حمايت والدين، ارتباط مثبتي با لذت و اشتياق كودكان در هنگام ورزش كردن دارد1994(
 ) هم نقش والدين را در موفقيت بازيكنان بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 6120( 5دورش، اسميت و دوتر

، مانع آنهاها نقش كليدي دارند و بالعكس انتظارات غيرواقعي و انتقاد بيش از حد والدين در موفقيت بچهحمايت 
ته افرادي كه بر ورزش اصرار ) نشان داد كه آن دس2001( 6. همينطور، پلتير)13( شوندمي ترقي بازيكنان در ورزش

 

1 . Developmental  Model  Of  Sport  Participation 
2  .  Sampling   
3 . Investment 
4 . Power & Woolger 
5 . Dorsch, Smith, & Dotterer 
6 . Pelletier 
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چاول، چاالباو، كوستد، كورويسر  هاي. پژوهش)14( اندورزند، مربيان خود را به عنوان افرادي حامي قلمداد كردهمي
هاي مربي مي تواند باعث بهزيستي رواني يا مشكالت رواني ورزشكار رفتارهم نشان دادند كه 1)2017و سارازين (

افتند و از اين رو تعامل با مربيان، مة فعاليتهاي ورزشي در يك محيط اجتماعي اتفاق ميطوركلي ه به). 15شود (
 .)16بر روي مشاركت ورزشي ورزشكاران تاثير بگذارد ( توانندوالدين، همساالن، خواهر و برادر مي

محيطي -رسد عوامل متفاوتي چون وراثت، ميزان تمرين و عوامل زيستنظر مي براساس مطالب مذكور، به
با عنايت  .گذارندثير ميأتاكتساب مهارت چون حمايت اجتماعي (حمايت والدين، مربي، همساالن، خواهر و برادر) بر 

يگر انجام در كشورهاي د در مورد سير تكاملي تمرين ورزشكارانهاي انجام شده به اينكه از يك طرف اكثر پژوهش
 از طرف ديگر،) و 17نقش دارند (مهارت هاي فرهنگي در فرايند اكتساب تفاوتاين درحالي است كه شده است و 

 لذا، سؤالاست،  اي بر روي ووشو  انجام نشده) و تاكنون مطالعه18(بستگي دارد به نوع ورزش هم  سير تكاملياين 
ميزان حمايت اجتماعي ووشوكاران سطوح مختلف مهارتي پژوهش حاضر اين است كه سير تكاملي تمرينِ و 

 (كشوري و استاني) چه تفاوتي با يكديگر دارد.

  
  روش شناسي پژوهش

  شود.نظر هدف كاربردي محسوب مي اي بود و ازعلي مقايسهپژوهش، روش اين پژوهش با عنايت به هدف 
دادند كه دامنة سني آنها بين كشوري تشكيل ميآور استاني و ووشو كار مدال 50را  كنندگان اين پژوهش شركت
نفر در سطح كشوري مدال آورده بودند.  30نفر در سطح استان چهارمحال و   20سال بود. از اين تعداد،  20-30
كنندگان به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. به اين صورت كه پژوهشگر از مسئولين فدراسيون شركت

در خواست كرد كه اسامي ورزشكاران دعوت شده در اردوي تيم ملي ووشو سال جاري را ووشو جمهوري اسالمي 
در زمان برگزاري اردو براي آنها ارسال شد  در اختيار محقق قرار دهند. براي افراد معرفي شده پرسشنامه تهيه شد و

هاي ووشو سامي باشگاهبختياري در خواست كرد كه ا و و همينطور پژوهشگر از هيئت ووشوي استان چهارمحال
استان و همچنين ورزشكاران ووشو كار استان را در اختيار محقق قرار دهند، پرسشنامه تهيه شده در اختيار ووشو 

  .زن) جمع آوري شد 11مرد و  39نفر ( 50هاي مربوط به كاران استاني قرار داده شد و با پيگيري فراوان پرسشنامه
  

 ابزار پژوهش

 3هوپ وود  )2DHAQ (، از پرسشنامة تاريخچة تكاملي ورزشكارانآوري اطالعاتبراي جمع در اين پژوهش
شناسي از جمله جنسيت، تاريخ تولد و سطح نامه به اطالعات جمعيتبخش اول پرسش). 19( ) استفاده شد2013(

از ورزش اصلي هاي ورزشي ديگر به غير به شركت در فعاليت  DHAQ از دوممسابقه مربوط است. بخش 
اند (غير از يافته را كه در آن شركت كردههاي ورزشي سازماناختصاص دارد. در اين بخش، ورزشكاران تمام فعاليت

آورند. براي هر سال شركت آنها در هر ورزش، ورزشكاران بايد تعداد ماه هاي هر سال ورزش اصلي خود) به ياد مي
 DHAQ سومبخش . دادندهمراه متوسط تعداد ساعات هر هفته نشان ميكه در اين ورزش شركت كرده بودند را به 

كند است. بازي سنجيده به آن فعاليتهائي اشاره مي براي بررسي مشاركت ورزشكاران در بازي سنجيده طراحي شده

 

1 . Cheval, Chalabaev, Quested, Courvoisier, & Sarrazin 
2 . The Developmental History Of Athletes Questionnaire 
3 . Hopwood 
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فعاليت ها گيرد؛ مشاركت اختياري بوده و كه چندان ساختارمند نبوده و حداقل سرپرستي بزرگساالن را در بر مي
). بنابراين در اين بخش از 10شود (گيرند و رضايت فوري تأمين ميبخش هستند و با انگيزة دروني صورت ميلذت

هاي كننده و غير رسمي كه شبيه به رقابتورزشكاران خواسته شد، جزئيات شركت خود در هر بازي ورزشي سرگرم
شده گرفت و با حداقل سرپرستي بزرگساالن انجام ميبر ميورزشي بود ولي قواعد و يا تجهيزات اصالحي را در 

) ورزشكاران 2008و همكاران (1بري و )2003است را به ياد آورند. شبيه به رويكرد اتخاذ شده بيكر و همكاران (
هر  هايي را كه در آن درگير بوده و با اين توضيح متناسب بود همراه با سني كه در طي آن مرتباً درتمام فعاليت

كردند را شناسائي كردند. براي هر سال از شركت آنها در هر بازي ورزشي غيررسمي و سرگرم فعاليتي شركت مي
، 21( كننده، تعداد ماه ها در سال و متوسط تعداد ساعت در هر هفته كه در اين فعاليت درگير بودند نيز ثبت شد

(تمرين سنجيده يا هدفمند همان رشتة  ورزش اصلي مربوط به مشغول شدن در  DHAQ  از چهارمبخش . )20
بود. ابتدا از ورزشكاران خواسته شد اطالعات كلي در خصوص مشاركتشان در ورزش اصلي را ارائه دهند.  ورزشي)

هاي درگير در ورزش اصلي خود، متوسط تعداد ساعت در هفته براي هر سال مشاركت آنها، ورزشكاران كل تعداد ماه
به  DHAQ از پنجمبخش  .كردند و متوسط تعداد جلسات تمرين در هفته را به يادآوردندشركت مي كه در تمرين

عنوان مثال تمرينات بدنسازي، پيالتس يا هر تمرين ديگري كه براي افزايش  ميزان تمرين آمادگي جسماني (به
آمادگي  و مثال، تمرينات آرام سازي، تصويرسازي)ابعاد آمادگي جسماني انجام داده بودند)، آمادگي رواني (به عنوان 

  هاي آموزشي)و فيلم عنوان مثال، تماشاي مسابقات ووشو و خواندن كتب مربوط به ورزش ووشو ذهني (به

DHAQ  بررسي دسترسي ورزشكاران به خدمات حمايتي و  نامه به اختصاص داشت و نهايتاً قسمت آخر پرسش
مندي از امكانات و تسهيالت و كالسهاي خصوصي بر اساس ميزان حمايت و بهره است.پرداختهبهره برداري از آن 
 است.تنظيم شده اي ليكرتمقياس پنج درجه

هاي به دست آمده در مورد سن شروع ورزش همبستگي بين دادهاست. نامه تأييد شدهروايي و پايايي اين پرسش
 79شده از  ها گزارشو رزومه هر ورزشكار در باشگاه چون ورزشكار، والدين هاي مشاركت از منابع مختلفيو سال

است. براي تعدادي از فعاليت  بوده %100است و گاهي حتي توافق بين منابع مربوط به داده ها  گزارش شده 99تا 
گزارش  %100تا   %88ها نيز به نوعي قوي بوده و مقادير توافق هاي ورزشي توافق بين منابع اوليه و ثانويه داده

شده است. در حاليكه روائي و پايائي يادآوري براي زمان مشاركت در بازي سنجيده تنها در تعداد اندكي از تحقيقات 
مورد ارزيابي قرار گرفته است ولي به اندازه روائي و پايائي يادآوري براي مدت زمان انجام تمرين سنجيده، قوي به 

را براي كل ساعات مشاركت  79) ضريب همبستگي پيرسون 2010ت  و همكاران (رسد. براي مثال ممرنظر نمي
در تمرين سنجيده بدست آوردند ولي ضريب همبستگي پيرسون براي كل ساعات مشاركت در بازي سنجيده تنها 

) همبستگي بين ساعات مشاركت در بازي سنجيده كه توسط 2003و كوته ( 2طور مشابه سوبرالك . به)9( بود 70
اختالف گزارش كردند و اين عدد براي زمان مشاركت در تمرين  %30بود را با  ورزشكاران و والدين گزارش شده

رغم سطوح روائي و پايائي كمتر يادآوري ساعات مشاركت در بازي سنجيده نسبت . علي)22( بود %1سنجيده تنها 
رسد  دهد. به عبارت ديگر، به نظر مي شان ميبه تمرين سنجيده، هنوز مقادير گزارش شده سطح توافق منطقي را ن

). در كل روائي و پايائي يادآوري ساعات 23شود (جزئيات ورزشي ورزشكار با روائي و پايائي خوبي يادآوري مي
در نوسان  97تا  59مشاركت در فعاليت هاي تمريني  به نوعي كامالً خوب بوده و با ضرائب همبستگي پيرسون بين 

 

1 . Berry 
2 . Soberlak 
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بستگي پيرسون براي كل ساعات مشاركت در تمرين سنجيده كه توسط نصر و بادامي ضريب هم ).19(است  بوده
 ).24گزارش كردند (72/0و براي بازي سنجيده معادل86/0ورزشكاران و والدين گزارش شد را برابر با 

   



     مقايسة سير تكاملي تمرين ووشوكاران سطوح مختلف رقابتي

  روش جمع آوري اطالعات
با توجه به مدل تكامل مشاركت ورزشي در جداول اطالعات  نامه، آوري اطالعات توسط پرسشبعد از جمع

 .سال خالصه شد 16سال و باالتر از  15-13سال،  12-6مربوط به سه دورة سني 

  
  تحليل اطالعاتروش تجزيه و 

كه به تحليل  در بخش اول شد.در تجزيه و تحليل داده ها از دو سطح آمار توصيفي و استنباطي استفاده 
در بخش دوم كه مربوط  شد. با استفاده از جداول فراواني توصيف نمونه مورد مطالعه  شدميها مربوط توصيفي داده

هاي هاي آماري، از آزمونهاي مربوط به آزمونفرضها است، با مدنظر قرار دادن پيشبه تحليل استنباطي داده
 23نسخه  اسپياس است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار تحليل كوواريانس و تي مستقل استفاده شده

  .استفاده 
  

  هاي پژوهش يافته
دهد. تك ورزش؛ يعني اند، نشان ميهايي كه به آن پرداختهو درصد ووشوكاراني را بر اساس تعداد ورزش، 1جدول 

هاي ديگر هم اند و چندورزش بدين مفهوم است كه عالوه بر ورزش ووشو، در ورزشفقط به ورزش ووشو پرداخته
  سابقة فعاليت دارند.

  هاتعداد ورزش. توزيع نمونه آماري پژوهش بر حسب 1جدول 
  شاخص

  متغير
  درصد تراكمي  درصد  فراواني

  62  62  31  تك ورزش
  100  38  19  چند ورزش

    100  50  كل
 

  آماري پژوهش فقط به ورزش ووشو مشغول هستند در حاليكه درصد از نمونه 62برحسب مقادير جدول باال 

 هند. بنابراين مي توان گفت درصد بيشتري از نمونهدهاي ديگر غير از ووشو را نيز انجام ميدرصد مابقي ورزش 38

 آماري پژوهش به انجام ورزش ووشو مشغول هستند.

 كشوري مقايسه شده است.در مدال آوران استاني و  ، سن شروع ورزش ووشو2در جدول 

  
در بين مدال آوران استاني  . برآورد تحليل كوواريانس جهت مقايسه سن شروع ورزش ووشو2جدول 

 و كشوري

 –ميانگين   گروه  متغير
  حاشيه اي

همگني 
  واريانس

مجموع 
  مربعات

درجة 
  آزادي

ميانگين 
  مربعات

سطح  Fآماره 
  معناداري

  سن
  701/0  15/0  61/1  1  61/1  88/0  07/12  استاني
              59/11  كشوري

  -  -  76/10  41  14/441  -  -  -  خطا
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مقادير جدول باال بيانگر اين است بين مدال آوران استاني و كشوري به لحاظ ميانگين سن شروع ورزش ووشو 
  .)Sig < 05/0(تفاوت معناداري وجود ندارد

 

استاني  و كشوري در متغير هاي . نتايح تي مستقل براي مقايسه ووشو كاران مدال آور  3جدول 
 پژوهش

  ورزشكار  متغير
  برآورد استنباطي  برآورد توصيفي

-انحراف  ميانگين
  معيار

همگني 
  واريانس

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  معناداري

تمرين ورزش ووشو در 
  سال 12تا  6رده سني 

  25/828  13/324  كشوري  140/0  48  50/1  122/0  47/1005  715  استاني
تمرين ورزش ووشو 

تا  13در رده سني 
  سال 15

  723/ 48  728  استاني
  85/665  3/708  كشوري  924/0  48  09/0  371/0

تمرين ورزش ووشو در 
سال به  16رده سني 

  باال

  04/1383  20/1032  استاني
  85/2516  46/2577  كشوري  016/0  48  50/2  006/0

مقايسه تمرين ورزش 
  ووشو در بين دو گروه

  29/3100  3510  كشوري  204/0  48  28/1  077/0  50/2214  20/2475  استاني
تمرين ورزش ووشو به 

گونه در رده صورت بازي
  سال 12تا  6سني 

  01/285  20/135  استاني
  19/215  33/69  كشوري  357/0  48  93/0  192/0

تمرين ورزش ووشو به 
گونه در رده صورت بازي

  سال 15تا  13سني 

  87/164  78  استاني
  51/326  86/195  كشوري  143/0  48  48/1  056/0

تمرين ورزش ووشو به 
در رده  گونهصورت بازي

  سال به باال 16سني 

  88/34  80/7  استاني
  63/466  53/334  كشوري  001/0  48/0  81/3  001/0

مقايسه تمرين ورزش 
- ووشو به صورت بازي
  گونه در بين دو گروه

  85/473  221  استاني
  17/726  73/599  كشوري  030/0  99/47  23/2  036/0

ساعات تمرين بدنسازي 
  سال 12تا  6در رده سني 

  258/0  48  14/1  158/0  68/355  60/236  استاني
  45/352  60/119  كشوري

ساعات تمرين بدنسازي در 
  سال 15تا  13رده سني 

  39/375  13/324  كشوري  461/0  48  74/0  943/0  11/396  80/241  استاني
 

. نتايح تي مستقل براي مقايسه ووشو كاران مدال آور  استاني  و كشوري در متغير هاي 3جدول ادامة 
 پژوهش

  ورزشكار  متغير
  برآورد استنباطي  برآورد توصيفي

همگني   معيارانحراف  ميانگين
  واريانس

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  معناداري

بدنسازي ساعات تمرين 
سال به  16در رده سني 
  باال

  09/665  40/400  استاني
  30/1194  26/1116  كشوري  009/0  79/46  71/2  035/0

  461/0  48  74/0  943/0  65/1153  80/878  استاني



     مقايسة سير تكاملي تمرين ووشوكاران سطوح مختلف رقابتي

مقايسه ميانگين ساعات 
در بين دو تمرين بدنسازي 
  گروه

  92/1424  1560  كشوري

ساعات تمرين  
در رده رواني هايمهارت

  سال 12تا  6سني 

  154/0  48  72/0  934/0  89/14  20/5  استاني

  97/37  93/6  كشوري
ساعات تمرين  

رواني در رده هايمهارت
  سال 15تا  13سني 

  407/0  48  83/0  334/0  03/145  80/46  استاني

  84/165  93/84  كشوري
ساعات تمرين 

رواني در رده هايمهارت
  باالسال به  16سني 

  007/0  12/31  86/2  002/0  24/116  60/28  استاني

  28/740  93/422  كشوري
مقايسه ميانگين ساعات 

رواني هايتمرين مهارت
  در بين دو گروه

  038/0  11/44  14/2  022/0  58/392  60/132  استاني

  17/831  86/507  كشوري
مقايسه ساعات تمرين 

ها در بين ساير ورزش
  دو گروه

  914/0  48  10/0  694/0  76/1175  767  استاني

  45/2113  66/710  كشوري
مقايسه ميانگين 

حمايت والدين در بين 
  دو گروه

  207/0  41  28/1  314/0  15/1  98/2  استاني

  94/0  39/3  كشوري
مقايسه ميانگين 

در بين  حمايت مربي
  دو گروه

  572/0  42  56/0  002/0  15/1  67/3  استاني

  48/0  82/3  كشوري
مقايسه ميانگين 
حمايت خواهر و 
  برادردر بين دو گروه

  109/0  37  64/1  453/0  37/1  64/2  استاني

  18/1  33/3  كشوري
مقايسه ميانگين 

حمايت دوستان در بين 
  دو گروه

  041/0  39  10/2  572/0  1  87/2  استاني
  89/0  52/3  كشوري

مقايسه ميانگين 
آموزش استفاده از 

خصوصي ووشودر بين 
  دو گروه

  287/0  39  07/1  909/0  14/1  20/2  استاني

  17/1  60/2  كشوري

مقايسه ميانگين 
آموزش استفاده از 

خصوصي بدنسازي در 
  بين دو گروه

  897/0  38  13/0  781/0  17/1  47/2  استاني

  14/1  52/2  كشوري
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كاران مدال آور  استاني  و كشوري در متغير هاي . نتايح تي مستقل براي مقايسه ووشو 3جدول ادامة 
 پژوهش

  ورزشكار  متغير
  برآورد استنباطي  برآورد توصيفي

همگني   معيارانحراف  ميانگين
  واريانس

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  معناداري

مقايسه ميانگين آموزش 
هاي رواني در خصوص مهارت

  بين دو گروه

  220/0  36  24/1  607/0  1  70/1  استاني
  88/0  09/2  كشوري

ن استفاده از كفش و يمقايسه ميانگ
  لباس مناسب در بين دو گروه

  76/0  76/2  كشوري  737/0  23  38/0  022/0  16/1  11/3  استاني
مقايسه ميانگين استفاده از وسايل 
  استاندارد ووشو در بين دو گروه

  76/0  76/2  كشوري  285/0  27  09/1  021/0  16/1  11/3  استاني
  

  بحث و نتيجه گيري
گيري اوليه پيشنهاد شده دو رويكرد تخصصي اوليه و نمونه سير تكاملي تمرين افراد بسيار ماهر (خبره)در رابطه با 

است. رويكرد تخصص اوليه اشاره به شركت در يك ورزش تخصصي و شركت در ميزان تمرين زياد تمرين سنجيده 
هاي مختلف و شركت بر دو فاكتور اصلي شركت در ورزش گيري اوليه مبتنيرويكرد نمونه). 5از سنين پايين دارد (

   ). 8، 18در ميزان زيادي بازي سنجيده در دوران كودكي است (
آور استاني و اساس يكي از اهداف اين مطالعه، مقايسه فرآيند اكتساب خبرگي در ووشوكاران مدال همين بر

هايي كه آموزش ديده بودند و ميزان تمرين و بازي سنجيده در دوران ، تعدد ورزشكشوري ازنظر سن شروع مهارت
، در 07/12وران استاني مدال هاي اين مطالعه نشان داد كه ميانگين سن شروع ورزش ووشو دركودكي بود. يافته

دارد كه خبرگي يان ميب بوده است كه اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود. اريكسون 59/11مدال آوران كشوري 
مند با فراگيري كامال تخصصي در هر رشته چه ورزش، چه هنر، چه موسيقي، نتيجه مبادرت طوالني مدت نظام

ري تبه غيرخبره از سن پايين هاي خبره نسبتكند كه پيانيستهمچنين اظهار مي .همراه با تمرينات سنجيده است
-هايي همچون، ژيمناستيك، شنا، هاكي روي يخ، اسكيت و ورزشورزش . اين يافته در)5(اندتمرين را شروع كرده

اما اين يافته در برخي ورزشها همچون،  )25( هايي كه اوج عملكرد در آنها قبل از سن بلوغ است مشاهده شده است
. باشدرسد ماهيت ورزش اثر گذار ) تأئيد نشده است. لذا، به نظر مي20، 22هاكي روي چمن و بسكتبال و تنيس (

به علت تفاوت سطح دو  وران استاني و كشوري احتماالًآبنابراين، عدم تفاوت در شروع ورزش ووشو در بين مدال
ند، اگر تفاوت سطح آوردهل گروه از ووشو كاران باشد، يك گروه در سطح استاني و گروه ديگر در سطح كشوري مدا

  .بيشتر بود شايد شاهد نتايج ديگري بوديم
ووشو كاران كشوري نسبت به ووشوكاران چه تفاوتي بين ميزان تمرين بازيگونة  بود كه ديگر تحقيق اين  لسؤا
آوران مدال و ساعت 135آوران استاني سال) مدال12تا 6گيري (نمونه ةدر مطالعه حاضر در مرحله وجود دارد.استاني 

 و ساعت 78آوران استانيسال) مدال15تا13تخصصي ( ةمرحلدر  .اندتمرين بازيگونه داشته ساعت 69كشوري 
سال)، مدال آوران  16باالتر از ( گذاريسرمايهة مرحلاند و در ساعت تمرين بازيگونه داشته195آوران كشوري مدال

گيري و تخصص كه در مرحله نمونه داشته اندساعت تمرين بازيگونه 334 آوران كشوريساعت مدال 80/7استاني
مغايرت دارد. ) 10( باشد كه با نظر كوته و هيمي گذاري تفاوت معنادارتفاوت معنادار نبوده ولي در مرحلة سرمايه
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اند كه تجمع ساعات ساعت تمرين بازيگونه داشته 599آوران كشوري مدال و ساعت 221آوران استانيمدال ،در كل
آوران استاني در مرحلة كودكي بوده است. ميزان گذاري و در مدالآوران كشوري در مرحلة سرمايهبازيگونه در مدال

آوران استاني مطابق با ديدگاه مدل تكامل بيشتر بازي سنجيده در دوران كودكي نسبت به دوران ديگر در مدال
آوران به دو مرحلة قبلي در مدال گذاري نسبتة سرمايهمشاركت ورزشي است اما ميزان بيشتر بازي سنجيده در مرحل

زمان  كشوري با مدل تكامل مشاركت ورزشي مغاير است. براساس اصل سوم مدل تكامل مشاركت ورزشي مقدار
طور ميزان ) همين18يابد (اختصاص داده شده براي بازي سنجيده درطي دوران نوجواني و بزرگسالي كاهش مي

الك برسوهمخوان نيست.  ) 2003سو بر الك و كوته ( ةمطالعگذاري با يافتة ه در مرحلة سرمايهبيشتر بازي سنجيد
نشان دادند كه بخش بيشتري از بازي سنجيده قبل با پژوهش بر روي ورزشكاران هاكي روي يخ ) 2003( و كوته
داليل تفاوت در نتايج به دست آمده شايد تفاوت در نوع رشتة ورزشي يكي از  .)22( دهدسالگي رخ مي 15از سن 

هاي آتي به تر در اين ارتباط در پژوهششود براي به دست آوردن بينشي عميقباشد. بر اين اساس، پيشنهاد مي
  هاي مختلف ورزشي پرداخته شود.مقايسة سير تكاملي تمرين ورزشكاران رشته

گيري، آوران استاني در سه مرحلة نمونهاليافته ديگر اين مطالعه نشان داد كه ميزان تمرين سنجيده مد
ساعت بوده است كه اين ميزان در  1032ساعت و  728ساعت،  715گذاري به ترتيب سازي و سرمايهتخصصي

 2475آوران استاني ساعت بوده است. در كل مدال 2577ساعت و  708ساعت،  324آوران كشوري به ترتيب مدال
اند كه تفاوت ميزان تمرين سنجيده دو گروه در اعت تمرين سنجيده داشتهس 3510آوران كشوري ساعت، مدال
آوران كشوري به ميزان بيشتري به تمرين سنجيده پرداخته بودند. سوبر گذاري معنادار بود و مدالمرحلة سرمايه
 20تا  6ين اي هاكي روي يخ از سنحرفه هايي كه بازيكنان) نشان دادند كه مجموع كل ساعت2003( الك و كوته

گيري ساعت آن در طول سالهاي نمونه 459طور ميانگين  ساعت بود كه به 3072سالگي صرف ورزش كرده بودند 
درصد از كل ساعتهاي صرف شده)  56ساعت (حدود  2215هاي صرف شده) و  درصد كل ساعت10بوده است (

اي شود كه در آن ورزشكاران حرفهگرفته مياي در نظر هاي مشاركت به عنوان دورهصرف سالهاي مشاركت (سال
) سوابق تمريني 1998استاركس و هودگز ( ،. هلسن)22( دازند) شده استپپر مي ايهاي حرفهبه كسب آموزش

المللي را مطالعه كردند. به طور متوسط بازيكنان فوتبال ملي و بازيكنان فوتبال بلژيك در سطوح استاني، ملي و بين
ساعت در  3/13تا  9/9بودند و به ترتيب حدود سالگي آغاز كرده 7هاي محلي در ين منظم را از تيمالمللي، تمربين

اين مطالعه بودند. در ساعت تمرين كرده 9/6بودند. اين در حالي بود كه بازيكنان استاني فقط هفته تمرين كرده
ساعت بوده است و  599آوران كشوري دالساعت و در م 221آوران استاني ميزان ساعات تمرين بازيگونه در مدال

 .)26( ساعت بوده است 3510آوران كشوري ساعت و در مدال 2475آوران استاني ميزان تمرين سنجيده در مدال
كه ميزان تمرين بازيكنان ملي و ) مبني بر اين1998(، استاركس و هودگز هلسنهاي مطالعه لذا، اين يافته با يافته

  از بازيكنان استاني است، همخوان است. تربين المللي بيش
بر اينكه براي دستيابي به مهارت در  مدل تكامل مشاركت ورزشي بر خالف پيشنهاد اريكسون و ديگران مبني

هايي كه معموال كند كه عملكرد ماهرانه در ورزشهزار ساعت تمرين سنجيده نياز دارد، اظهار مي 10هر حوزه به 
هزار ساعت آموزش مختص به ورزش (تمرين  4تا  3 بادهد، سالگي رخ مي 20از نقطة اوج عملكردشان پس 

اند كه ميزان ساعت پرداختن به ورزش (تمرين سنجيده، ها نشان دادهآيد. در عوض بررسيسنجيده) به دست مي
در اين مطالعه ميزان . )18( هاي ديگر) معيار بهتري براي مهارت در ورزش استها و ورزشبازي سنجيده، رقابت
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ساعت،  236گذاري به ترتيب سازي و سرمايهگيري و تخصصيآوران استاني در مرحلة نمونهتمرين بدنسازي در مدال
آوران ساعت بود كه مدال 1116ساعت و  324ساعت،  352آوران كشوري ساعت و در مدال 400ساعت  و  241

ساعت به تمرين  1560تمرين بدنسازي و مدال آوران كشوري  ساعت، 878استاني در مجموع پيشينه ورزشي خود 
گيري و آوران استاني در مرحلة نمونهبدنسازي پرداخته بودند. همينطور ميزان تمرين مهارتهاي رواني در مدال

ساعت،  9/6آوران كشوري ساعت و در مدال 28ساعت و  46ساعت،  7/5 گذاري به ترتيبسازي و سرمايهتخصصي
آوران ساعت و در مدال 132آوران استاني ساعت مجموع ميزان تمرين مهارتهاي رواني مدال 422ت و ساع 84

 710آوران كشوري ساعت و مدال 767آوران استاني مدال ،هاساعت بود. در ميزان تمرين ساير ورزش 507 كشوري
زشكاران صرف فعاليتهاي تمرين درصد از كل زمان ور 50دهند كه تقريبا تحقيقات گذشته نشان ميبود.  ساعت

ميزان  شوند.درصد ديگر روي فعاليتهاي بازي سنجيده و فعاليتهاي ورزشي ديگر صرف مي 50شوند و سنجيده مي
نيل، مالليو و  هايهاي رواني در ووشوكاران كشوري نسبت به ووشوكاران استاني با پژوهشمهارتتر تمرين بيش

هاي رواني توسط ورزشكارن نخبه ) مبني بر تمرين بيشتر مهارت28( 2و كولين نامارا، باتنمك ) و27( 1هانتون
  همخوان استنسبت به غير نخبه، 

يافته ديگر اين مطالعه نشان داد كه ميانگين ميزان حمايت والدين، خواهر و برادر و مربي تفاوت معنا داري 
باالتر از مدال آوران استاني بود به عبارت ديگر آوران كشوري وجود نداشت اما ميزان حمايت دوستان در مدال

) 1998( 3) است. ادلر87/2( آوران استاني) و در مدال52/3آوران كشوري (ميانگين ميزان حمايت دوستان در مدال
گيري و حين مرحلة تخصصي شدن جايگزين نقش نشان داد كه نقش همساالن و دوستان در اواخر دوران نمونه

توانند آنها را كند كه دوستان ورزشكاران ميهاي خود پيشنهاد ميدر يافته )1999( 4. پاتريك)29( شودوالدين مي
. )30( كندحمايت كرده و به آنها اعتماد به نفس بدهند و درنهايت نقش آشنايان در پيشرفت ورزشكاران فرق مي

گيري و موثر درطول سالهاي نمونهدارد كه همسن و ساالن به شكلي بسيار مدل تكامل مشاركت ورزشي بيان مي
حال درطول سالهاي تخصصي شدن كه آنها يكي از داليل اصلي شركت كودكان در ورزش هستند، با اين از آنجائي
برند و گذاري، ورزشكاران جوان از داشتن دوستان درون محيط ورزشي و يا خارج از اين محيط بهره ميو سرمايه

حاضر نشان داد كه در ميزان استفاده از  ةيافته ديگر مطالع .)18( كنندبازي مي درواقع نقش حامي و پشتيبان را
كفش و لباس مناسب، استفاده از وسايل استاندارد ووشو و تمرينات خصوصي ووشو، تمرينات خصوصي بدنسازي و 

، ميزان گربه عبارت دي است. هاي رواني تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشدهتمرينات خصوصي مهارت
است. در مطالعات گذشته، كمتر باعث تفاوت در ايجاد سطوح نخبگي نشدهامكانات و تسهيالت تمرينات خصوصي، 

اند، بنابراين، به مقايسة ميزان تمرينات خصوصي و امكانات و تسهيالت ورزشكاران در سطوح مختلف نخبگي پرداخته
شود براي به دست آوردن بينشي وجود نداشت. لذا، پيشنهاد ميامكان مقايسة اين يافتة پژوهش با مطالعات ديگر 

تر در اين مورد، به مقايسة امكانات و تسهيالت در دسترس نخبگان سطوح مختلف ورزشي در فرآيند اكتساب عميق
  مهارت بپردازند.

ان تمرين سنجيده، آوران استاني و كشوري در ميزهاي اين مطالعه نشان داد كه تنها تفاوت مدالدر مجموع يافته
براين اساس، به  است. به باال بوده  سال 16ميزان بازي سنجيده، تمرين بدنسازي و تمرين مهارتهاي رواني از سن 
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هايي (ورزش ووشو) كه در آنها اوج رسد كه الزم نيست در سنين كودكي به بازي و تمرين سنجيده ورزشنظر مي
هاي ميزان تمرين سنجيده، بازي سنجيده، تمرين بدنسازي و مهارتاما  ه شود.عملكرد ورزشي دير است پرداخت

  شود.سال به باال باعث تفاوت در دستيابي به سطوح باالي مهارت مي 16رواني از سن 
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Abstract 
Researchs about learning sports skills, play a vital role in professional practice has 

highlighted. The goal of current research is to compare evolutionary process of 

practice in Wushu athletes at Various Levels of Competition.50 wushu medalists (30 

medalists at the country level and 20 medalists at the provincial level) were selected 

using available and purposive sampling methods. The age of beginning and the 

amount of wushu exercises, other sports exercises, physical fitness exercises and 

mental and psychological fitness exercises and the amount of social support were 

recorded using the Hopwood (2013) developmental history of athletes questionnaire. 

The obtained data were analyzed using independent t-test, ANCOVA, and the phi 

coefficient.The findings of this study showed that the only difference was observed 

between the provincial and national medalists in terms of the amount of using wushu 

private training programs, bodybuilding and mental skills private training programs 

has been the age of 16 years. The results of this study showed that it is not necessary 

at an early age to do play and deliberate practice in sports that peak performance is 

late. 
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Expertise, Developmental Model of Sport Participation, Intentional exercise, 

Wushu. 
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