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 مهدمق

هرا  زیراد  را بحر  ،هرا  متتلر برابر تربیت در پیشرفت نوجوانان خبرره در حروزهنقش ذات در

 اره دارد کره بررها  ژنتیکی یک فررد اشرذات به زمینه .(1) است هوجود آوردبه پژوهشگرانمیان در

مرنم   کار انندکه تربیت به عوامل محیطی مدرحالی ؛(2)گذارد ا  خاص تأثیر میحوزه و  درتوان 

 .(3،4) شود، اطلاق میبرندا  خاص بالا میمنابع حمایتی که مهارت فرد را در حوزه و

کره ترا ایر  .شرداصلی در بروز خبرگری در نمرر گرفتره مریل عنوان عامژنتیک به نقش ،در گذشته

دانان خبرره بره ایر  نتیرره رسریدند کره بر رو  موسیقی پژوهشبا ( 1993) 1و همکاران اریکسون

 عملکرردبهبرود  ،ها از ایر  تمرینراتو هدف آن اندتمری  کردهها  طولانی دانان خبره سالموسیقی

تمرینرات ورزشری نشران داد کره خبرگران  ورزش ةحیطردر  اریکسرونها  . پژوهش(5) است بوده

هرایی همورون . ای  یافتره در ورزشاندورزشی بودهکرده و اغلب تکی  آغاز یاز سنی  پا سنریده را

 ورزشری اوج عملکررد هادر آن هایی کهژیمناستیک، شنا، هاکی رو  چم ، اسکیت، کشتی و ورزش

هرا  زمینهپس از مطالعة گستردۀ خبرگی دراریکسون  .(6،7) دگردیقبل از س  بلوغ است، مشاهده 

سرال تمرری  شردید  11هرا حرداقل خبرگی در تمرا  رشرته دن بهیبرا  رسکه  اذعان کرد متتل 

ترا بتوانرد زودترر بره سر   بهتر است فرد از س  پایی  شروع به تمرری  کنردلذا،  ؛باشدمینیاز مورد

نروع  ،اظهار کردند کره بررا  رسریدن بره خبرگری اریکسون و همکاراندیگر، ازسو . رگی برسدخب

کنرد و هرر روز دسرتورالعمل مناسرب را دریافرت مری فرد. در ای  تمری ، باشد سنریده تمری  باید

؛ 2112) 2همکراران وکوتره  هرا پرژوهشحال، باای  ؛(5)پردازد چندی  ساعت به تمری  شدید می

 ؛اسرت نشان داد که نوع تمرینات برخی از خبرگان ورزشی در سنی  کودکی پرفشرار نبروده (2113

 .(8،9) اندبهره بردهتر مفرح و بودن(ورزشیتر )چندیک شروع متنوعها از بلکه آن

متتلر  ها  با ورزشکاران رشته او ا  کهها  گستردهاز مصاحبه کوته مدل تکامل مشارکت ورزشی

پیشررفت  ةمرحلرورزشکاران بایرد سره  ،اساس ای  مدلبر. (11) شد تشکیل، انرا  داده بودورزشی 

 کودکران که در ای  سنی  بهتر است سالگی( 6ر12گیر  )بی  سنی  نمونه .1ی کنند: طرا  ورزشی

براز  . تمرری  سرنریده نره ؛دنباشر داشرته ا سنریدهباز   کنند و شرکت یها  متتلفورزش در

توسط خود بازیکنان اجررا  ورزش آن استاندارد است که قوانی  مندسنریده، یک باز  ورزشی قانون

هرا  تنهرا مهرارتنره هرا  سرنریدهبراز که  اند( اذعان کرده2112کوته و هی )د. شوو کنترل می

هرا  ورزشری بلکه لذت و انگیزۀ لراز  بررا  ادامرة مشرارکت در فعالیرت ؛دندهبنیاد  را توسعه می

که در آن باید انررا   سالگی( 15تا  13سنی  تتصصی )بی   .2 ؛دنسازفراه  مینیز یافته را سازمان

                                                           
1. Ericsson 

2. Cote  
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گذار  )بالرا  سنی  سرمایه .3 ؛بر ورزش تتصصی تمرکز شود بیشتر و کاهش یابد  دیگر هاورزش

رقابت به عناصر اصلی تبدیل شوند و شتص برر ارتقرا  عملکررد  آموزش و سال( که در آن باید 16

بره نقرش دیگرران ( 2113) همکاران نوع تمری ، کوته و بر میزان وعلاوه .(8،11) کند تمرکز ورزشی

ینرد اکتسراخ خبرگری اشراره اسرالان و دوسرتان در فرمه  مانند اعضا  خانواده، مربیان، گروه هر 

از  ،نرداهاست ورزشرکارانی کره تعهرد ورزشری بالراتر  داشرت . مطالعات اخیر نشان داده(8) اندکرده

   .(12ر14)اند تر  بهره بردهبیش پشتیبانیو  حمایتتشویق، 

 العراتمط ایر امرا  ؛انردپرداخته ورزشی خبرگان تمرینی تاریتوة بررسی به مطالعاتی کهباوجودای 

 کره اسرت درحرالی ایر  باشرد؛میزبران یسریانگل  کشورها یگرد و یکاآمربه  محدود وبوده  معدود

از  ریناپرذییجدابتش عنوان به کشور هرفرهنگ  و دارد فرهنگی ر اجتماعی یماهیت ،استعدادپرور 

  ور برر کره یلعراتطامبیشرتر  ،دیگرازسرو . (15،16) شرودمحسروخ میپرورش اسرتعداد  طیمح

 تنریس اننردم)خطرر کر   هراورزش بره دمحردو اند،گرفته انرا  یخبرگان ورزش ینیتمر توةیتار

  رو کیهرا، (21) یخ  رو هاکی انندم) متوسط خطر با یا (19)بسکتبال  و (18)گانه سه ،(17،11)

 یرزاناسرت کره سر  شرروع ورزش و م یحرالدر ی ا ؛باشدمی (7) یو کشت (21) فوتبال، (8) چم 

 بررسری بره کره پژوهشری رسدینمر م، بهروازای  ؛(8،22ر24) دارد بستگیورزش  تیماهبه  ی تمر

 فرهنگری بافرت در (25) نورد صتره انندم پرخطر ورزش یک در ورزشی خبرگان تمرینی تاریتوة

در دو  نوردانصتره ینیتمر یتوةکه تاریزمان ویژهبه ؛باشدهمیت ا زئحا بپردازد، ایران انندم کشور 

در دو سرطح  نروردانصتره تمرینی تاریتوة مقایسة. شود مقایسه تبحر سطح نمر از متفاوتسطح 

 دادنقرار راستا در والدی  و انریزبرنامه ،نامسئول برا  را مفید  اطلاعات تواندیم مهارتیمتفاوت 

 ازلرذا، هردف  ؛فرراه  آورد یخبرگر بالراتر وحبه سرط یدنرس  بهتر برا یر در مس خود ورزشکاران

 یرزاناز نمرر م رقرابتی متتل  سطوح نوردانصتره یورزش یشینةپ یسةو مقا یبررس پژوهش حاضر

تکامرل مشرارکت  مردل بنرا مبرر( مربی و والدی  یت)حما محیطییستاز عوامل ز یو برخ ی تمر

 حمایرت و تمرری  یرزاناز م مراهرتر نوردانصترهاست که  ی فرض پژوهش ا. بود (8)کوته  یورزش

 اند.خوردار بودهبر بیشتر 
 

 ژوهشپ روش
. باشردمی کراربرد  ،هردف نمرر از و هبرود  اسرهیمقا ر یعل و توصیفی نوع ازحاضر  پژوهش روش

 17رر25 )برا دامنرة سرنی  و کشور یآور استانمدال نوردصتره 51کنندگان ای  پژوهش را شرکت

در سرطح کشرور  نفرر  27نفر در سطح استان اصرفهان و  23از ای  تعداد،  کهدادند  یلتشکسال (
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دسترس انتتاخ شدند. صورت هدفمند و درکنندگان بهشرکت ذکر است کهبهلاز  بودند. مدالدارا  

 اسرلامی جمهرور  ورزشری صرعودها  نورد  ون فدراسیون کوهاپژوهشگر از مسئولکه صورتدی ب

 در را جرار  سرال نرورد صرتره ملی تی  اردو  به شدهدعوت ورزشکاران اسامی تا کرد درخواست

بره زمان برگزار  اردو  در و شد تهیه نامهپرسش شدهمعرفی افراد برا  سپس، .دهند قرار و  ختیارا

ها  ورزشری اسرتان ت کوهنرورد  و صرعودیرأن هار  مسئولبا همکا ،برای علاوه. ارائه گردیدها آن

قرار  هشگرپژوکننده در مسابقة انتتابی استان اصفهان در اختیار نوردان شرکتاصفهان اسامی صتره

ها قررار نامه تهیه شد و در زمان برگزار  مسابقه در اختیار آنشده پرسشگرفت و برا  افراد معرفی

آور  زن( جمرع 21مررد و  31نفر ) 51به  ها  مربوطنامهبا پیگیر  فراوان پرسش درنهایت، .گرفت

 .گردید

 (26) استفاده شرد( 2113) 2وودهوپ" 1تکاملی ورزشکاران تاریتوة"نامة از پرسش در ای  پژوهش

 .)پیوست ال (

شناسی از جمله جنسیت، تاریخ تولد و سرطح مسرابقه نامه به اطلاعات جمعیتپرسشای  بتش اول 

غیر از ورزش اصلی اختصاص ها  ورزشی دیگر بهبه شرکت در فعالیت آنبتش دیگر  و مربوط است

انرد شررکت کررده یافته را که در آنها  ورزشی سازمانفعالیتدر ای  بتش، ورزشکاران تما   دارد.

هرا در هرر برا  هرر سرال شررکت آنذکر است که شایانآورند. یاد می )غیر از ورزش اصلی خود( به

همرراه ها  هر سال که در ایر  ورزش شررکت کررده بودنرد را برهورزش، ورزشکاران باید تعداد ماه

   دادند.متوسط تعداد ساعات هر هفته نشان می

است.  بررسی مشارکت ورزشکاران در باز  سنریده طراحی شده برا نامه بتش دیگر ای  پرسش

کند که چندان ساختارمند نبوده و حداقل سرپرستی ی اشاره مییهاباز  سنریده به آن فعالیت

ها فعالیت است واختیار   ها. همونی ، مشارکت در ای  فعالیتشودشامل میبزرگسالان را 

در  ،بنابرای ؛ (9) شودگیرند و رضایت فور  تأمی  میمیدرونی صورت  ۀو با انگیز بودهبتش لذت

کننده و شرکت خود در هر باز  ورزشی سرگر جزئیات  ای  بتش از ورزشکاران خواسته شد

با  و شدشامل میاصلاحی را  قواعد و یا ترهیزات اما) ها  ورزشی بودرسمی که شبیه به رقابتغیر

و  3بیکر ۀشدرویکرد اتتاذ اب مشابهرا به یاد آورند.  گرفت(میحداقل سرپرستی بزرگسالان انرا  

ورزشکاران  ،(22)( 2115) انو کوته و همکار (27)( 2118) و همکاران 4بر  ،(8) (2113) همکاران

همراه با سنی که طی آن  را هایی را که در آن درگیر بوده و با ای  توضیح متناسب بودتما  فعالیت

                                                           
1. The Developmental History of Athletes Questionnaire 

2. Hopwood 

3. Baker 

4. Berry 
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ها در هر د. برا  هر سال از شرکت آننمودنی یشناسا ،کردنددر هر فعالیتی شرکت می طور مرتببه

ت در هر هفته که اداد ساعها در سال و متوسط تعکننده، تعداد ماهباز  ورزشی غیررسمی و سرگر 

 .گردیدثبت  ،در ای  فعالیت درگیر بودند

. ابتدا از ورزشکاران اختصاص داشتشدن در ورزش اصلی به مشغولنامه بتش دیگر ای  پرسش

در ورزش اصلی را ارائه دهند. برا  هر سال  خود مشارکت موردخواسته شد اطلاعات کلی در

ت در اها  درگیر در ورزش اصلی خود، متوسط تعداد ساعماه ها، ورزشکاران کل تعدادمشارکت آن

 کردند و متوسط تعداد جلسات تمری  در هفته را به یادآوردند.هفته که در تمری  شرکت می

بردار  از بررسی دسترسی ورزشکاران به خدمات حمایتی و بهرهبه نیز نامه بتش دیگر ای  پرسش

  پردازد.آن می

ها  مشارکت از منابع مورد س  شروع ورزش و سالآمده دردستا  بههبستگی بی  دادهه 

 ((99/1) تا( 79/1) شده ازگزارش)ها هر ورزشکار در باشگاه ةو رزوم متتلفی چون ورزشکار، والدی 

. برا  باشدمی درصد 111ها است و گاهی حتی توافق بی  منابع مربوط به داده دست آمدهبه

عی قو  بوده و مقادیر ونها نیز بهداده ةق بی  منابع اولیه و ثانوی  ورزشی توافهاتعداد  از فعالیت

ی یادآور  برا  زمان مشارکت یی و پایایکه رواحالیدر؛ تگزارش شده اس درصد 111تا  88توافق 

ی و یوار ۀبه انداز اما ؛ارزیابی قرار گرفته استمورد مطالعاتدر باز  سنریده تنها در تعداد اندکی از 

و  1ممرت ،مثالبرا  ؛رسدنمر نمیقو  به زمان انرا  تمری  سنریدهی یادآور  برا  مدتیپایا

را برا  کل ساعات مشارکت در تمری  سنریده  79بستگی پیرسون ضریب ه ( 2111) همکاران

 71بستگی پیرسون برا  کل ساعات مشارکت در باز  سنریده تنها ضریب ه  اما ؛دست آوردندبه

بستگی بی  ساعات مشارکت در باز  ه ( 2113) و کوته 2سوبرلاک ،طور مشابه. به(28) بود

 اختلاف گزارش کردند و ای  درصد 31بود را با  سنریده که توسط ورزشکاران و والدی  گزارش شده

ی و یرغ  سطوح روا. علی(21) بود ان مشارکت در تمری  سنریده تنها یک درصدبرا  زم اختلاف

ی کمتر یادآور  ساعات مشارکت در باز  سنریده نسبت به تمری  سنریده، هنوز مقادیر یپایا

 یرسد جزئیات ورزشنمر میدیگر، بهعبارتبه ؛دهدشده سطح توافق منطقی را نشان میگزارش

ی یادآور  ساعات یی و پایایروا مرموع،در .(29)شود ی خوبی یادآور  مییی و پایایر با رواورزشکا

 بستگی پیرسون بی ب ه ینوعی کاملاً خوخ بوده و با ضرابه ها  تمرینیمشارکت در فعالیت

بستگی پیرسون برا  کل در ای  مطالعه ضریب ه  .(26)باشد میدر نوسان ( 97/1) تا( 59/1)

                                                           
1. Memmert 

2. Soberlak
 



 1623پاییز  ،92رفتار حرکتی شماره                                                                                                        111

و ( 86/1) برابر با ،گزارش شد سط ورزشکاران و والدی ساعات مشارکت در تمری  سنریده که تو

 بود.( 72/1) معادل برا  باز  سنریده

استفاده ( 2113) هوپ وود "تاریتوة تکاملی ورزشکاران"نامة ها از پرسشدادهآور  منمور جمعبه

ها از الگو  کلی فعالیت آن و کنندگاننامه اطلاعات دموگرافیک شرکت. در ای  پرسش(26)شد 

هایی که به نورد ، تعدد ورزششروع صترهس   :سنی  کودکی تا سنی که در آن قرار دارند شامل

نورد ، میزان تمری  آمادگی جسمانی صتره ۀبودند، میزان تمری  و باز  سنرید آن پرداخته

مثال تمرینات بدنساز ، پیلاتس یا هر تمری  دیگر  که برا  افزایش ابعاد آمادگی عنوان)به

تصویرساز (، آمادگی  و ساز تمرینات آرا  المثعنوانجسمانی انرا  داده بودند(، آمادگی روانی )به

نورد  و خواندن کتب مربوط به صتره ،نورد تماشا  مسابقات صتره مثالعنوانذهنی )به

ها  آموزشی(، میزان باز  سنریده و حمایت اجتماعی پرسیده شد. سپس، اطلاعات فیل 

شش تا  سنی ۀمربوط به سه دوردر جداول با توجه به مدل تکامل مشارکت ورزشی شده آور جمع

 سال خلاصه شد. 16سال و بالاتر از  13ر15سال،  12

که به  در بتش اول .دگردیها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده تحلیل دادهودر ترزیه

شناختی و با حسب متغیرها  جمعیتمطالعه برمورد ةنمون ،شودها مربوط میتحلیل توصیفی داده

ها در بتش دو  که به تحلیل استنباطی دادهدرادامه،  .گشتفاده از جداول فراوانی توصی  است

ها  تحلیل ها  آمار ، از آزمونها  مربوط به آزمونفرضدادن پیش، با مدنمر قراراختصاص دارد

ر افزانر  توسطها تحلیل دادهوترزیهذکر است که شایان .استفاده شدکوواریانس و تی مستقل 

 .صورت گرفت 23 ةنست اس.اس.پی.اس
 

 نتایج

تعدد  جنسیت، حسببررا آور استانی و کشور  نوردان مدالصتره فراوانی شمارۀ یک جدول

 دهد.نشان می و سطح مسابقهبودند هایی که به آن پرداختهورزش
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سابقهو سطح م تعدد ورزش جنسیت، حسبآماری پژوهش بر ةتوزیع نمون ـ1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 41 21 ورزشتک

 61 31 ورزشچند

 61 31 مرد

 41 21 زن

 46 23 آور استانیمدال

 54 27 آور کشور مدال

 

 آوران استانی و کشور  مقایسه شدهنورد  در مدال، س  شروع ورزش صترهشمارۀ دودر جدول 

از عوامل د و س  شروع ورزش ممک  است کنندگان متفاوت بوکه س  شرکتبا عنایت به ای  است.

کنندگان با استفاده از اجتماعی و فرهنگی تأثیر بگیرد، برا  مقایسة س  شروع ورزش، س  شرکت

آوران استانی بیانگر آن است که بی  مدالذیل روش آمار  کوواریانس کنترل گردید. مقادیر جدول 

 د  تفاوت معنادار  وجود نداردنورلحاظ میانگی  س  شروع ورزش صتره و کشور  به

(0.05<Sig؛ بنابرای ، فرض پژوهش مبنی) نورد  بی  میانگی  س  شروع ورزش صتره کهبر ای

 شود. آوران استانی و کشور  متفاوت است، تأیید نمیمدل
 

آوران استانی نوردی در بین مدلسن شروع ورزش صخره ةبرآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایس ـ9جدول 

 و کشوری

 گروه متغیر
میانگین 

 ایحاشیه

همگنی 

 واریانس

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 ةآمار

 اف

سطح 

 معناداری

حجم 

 اثر

س  

شروع 

 ورزش

 17/14 استانی

31/1 18/45 1 18/45 71/2 119/1 
17/1 

 82/11 کشور 

 - - 69/16 34 45/567 - - - خطا
 

لحاظ تعدد ورزش تفاوت وجود به  کشور و یاستان آورانمدال  یبکه  هیفرض  یا یبررس جهت

شد و تعدد ورزش ارائه   آورمدال حسببر پژوهش  آمار ةنمون از یفیتوص یتوافق جدولابتدا  ،دارد

  .دیآزمون گرد ریدو متغ  یب ةرابط یف بیبا استفاده از ضر ،ادامهو در
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 22 وبوده  یورزشتک ی،استان آورانمدال از درصد 24 هک است آن انگریب شماره سه جدول ریمقاد

 درصد 38 و ی بودهورزشتک  کشور آورانمدال از درصد 16 . همونی ،هستند یورزشچند درصد

 یآوران استاناز مدال  شتریدرصد بکه گفت  توانیم ، یبنابرا ؛باشندیم یورزشچندها از آن

  هستند. یورزشچند  آوران کشوراز مدال  شتریو درصد ب ی بودهورزشتک
 

 
 

  ورزش تعدد لحاظبه یکشور و یاستان آورانمدال نیب ةرابط یبررس ـ6جدول 

ورزش تعدد*  ورزشکار  
  ورزش

 کل
ورزشتک ورزشچند   

یاستان  
 23 11 12  فراوانی
از کل  درصد  24 22 46 

  کشور
 27 19 8  فراوانی
از کل  درصد  16 38 54 

  کل
 51 31 21  وانیفرا

از کل  درصد  41 61 111 

 

و   آورمدال نوع  یب که است آن انگریب شماره چهار جدول در یف بیضر برآورد به مربوط ریمقاد

 بی  کهای بر مبنی پژوهش فرض بنابرای ، ؛(Sig>0.05)وجود ندارد   معنادار ةتعدد ورزش رابط

 دیگر،عبارتبه ؛شودینم دییتأ دارد، وجود تفاوت ورزش تعدد لحاظبه  کشور و یاستان آورانمدال

 با و است گیر نمونه خطا  یا تصادف از ناشی ورزش تعدد و آور مدل بی  ضعی  رابطة مقدار

  .ندارد را پژوهش آمار  جامعة به تعمی  قابلیت درصد 95 اطمینان
 

 عدد ورزشآوران و تمدال نیب ةرابط یجهت بررس یف بیبرآورد ضر ـ1 جدول

 یمعنادار سطح یف بیضر ریمتغ

 115/1 22/1 ورزش تعدد*  ورزشکار
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 و کشوری در متغیرهای پژوهش استانیآور مدال نوردانصخرهنتایج تی مستقل برای مقایسة  ـ1 جدول

 ورزشکار متغیر
 برآورد استنباطی برآورد توصیفی

 میانگین
انحراف 

 معیار
همگنی 
 واریانس

 t ةآمار
 ةدرج

 آزادی
سطح 

 معناداری
تمری  ورزش 

 ۀنورد  در ردصتره
 سال12شش تا  سنی

 87/361 65/135 استانی
244/1 72/1 48 471/1 

 35/431 59/218 کشور 

تمری  ورزش 
 ۀنور  در ردصتره
 سال 13ر15سنی 

 63/776 82/821 استانی
499/1 24/1 48/1 221/1 

 64/864 18/1113 کشور 

ی  ورزش تمر
 ۀدر رد نورد صتره
 سال به بالا 16سنی 

 92/1128 61/958 استانی
114/1 49/2 63/36 *123/1 

 83/2372 77/2215 کشور 

تمری  ورزش  ةمقایس
نورد  در بی  صتره

 دو گروه

 64/1171 18/1916 استانی
118/1 14/3 22/36 *114/1 

 35/2527 55/3547 کشور 

 نورد انرا  صتره
گونه در صورت باز به

شش تا  سنی ۀرد
 سال12

 19/172 26/54 استانی

599/1 27/1 48 786/1 
 32/135 37/42 کشور 

ساعات  ةمقایس
ها تمری  سایر ورزش
 در بی  دو گروه

 33/1295 65/811 استانی
347/1 36/1 48 715/1 

 31/899 15/697 کشور 

میانگی  س   ةمقایس
برقرا  روابط 

میمانه با مربی در ص
 بی  دو گروه

 17/5 52/16 استانی

568/1 11/2 43 *141/1 
 41/3 79/13 کشور 

میانگی  حمایت 
سنی  ۀوالدی  در رد

 سال 13ر15

 18/1 12/3 استانی
837/1 14/1 35 964/1 

 23/1 14/3 کشور 

میانگی  حمایت 
سنی  ۀوالدی  در رد

 سال به بالا 16

 18/1 62/2 استانی
561/1 18/2 36 *135/1 

 23/1 59/3 کشور 
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آور استانی و کشوری در متغیرهای نوردان مدالـ نتایج تی مستقل برای مقایسة صخره1 ادامة جدول
 پژوهش

 ورزشکار متغیر

توصیفی برآورد استنباطی برآورد   

 میانگین
 انحراف

 معیار

 همگنی

 واریانس
 t آمارة

 درجة

 آزادی

 طحس

 معناداری

میانگی   ةمقایس
حمایت والدی  در 
 بی  دو گروه

 41/1 77/2 استانی
214/1 53/1 46 131/1 

 15/1 34/3 کشور 

ساعات  ةمقایس
ها تمری  سایر ورزش
 در بی  دو گروه

 33/1295 65/811 استانی
347/1 36/1 48 715/1 

 31/899 15/697 کشور 

میانگی  س   ةمقایس
روابط  برقرا 

صمیمانه با مربی در 
 بی  دو گروه

 17/5 52/16 استانی

568/1 11/2 43 *141/1 
 41/3 79/13 کشور 

میانگی  حمایت 
سنی  ۀوالدی  در رد

 سال 13ر15

 18/1 12/3 استانی
837/1 14/1 35 964/1 

 23/1 14/3 کشور 

میانگی  حمایت 
سنی  ۀوالدی  در رد

 سال به بالا 16

 18/1 62/2 استانی
561/1 18/2 36 *135/1 

 23/1 59/3 کشور 

میانگی   ةمقایس
حمایت والدی  در 
 بی  دو گروه

 41/1 77/2 استانی
214/1 53/1 46 131/1 

 15/1 34/3 کشور 

نورد  انرا  صتره
گونه در صورت باز به
سال به  16سنی  ۀرد

 بالا

 93/411 69/196 استانی

941/1 11/1 48 989/1 
 56/453 37/198 کشور 

انرا   ةمقایس
صورت بهنورد  صتره
گونه در بی  دو باز 

 گروه

 58/683 69/561 استانی

444/1 13/1 48 314/1 
 77/711 29/356 کشور 

ساعات تمری  
 ۀبدنساز  در رد

 12شش تا  سنی
 سال

 21/95 13/27 استانی

669/1 27/1 48 783/1 
 74/96 66/34 کشور 
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آور استانی و کشوری در متغیرهای نوردان مدالـ نتایج تی مستقل برای مقایسة صخره1 ادامة جدول
 پژوهش

 ورزشکار متغیر

توصیفی برآورد استنباطی برآورد   

 میانگین
 انحراف

 معیار

 همگنی

 واریانس
 t آمارة

 درجة

 آزادی

 سطح

 معناداری

ساعات تمری  
 ۀبدنساز  در رد

 سال 13ر15سنی 

 17/337 73/153 استانی
271/1 71/1 48 484/1 

 33/339 48/221 کشور 

ساعات تمری  
 ۀبدنساز  در رد

 سال به بالا 16سنی 

 17/419 17/296 استانی
115/1 81/1 48 177/1 

 62/831 33/641 کشور 

میانگی   ةمقایس
ساعات تمری  

بدنساز  در بی  دو 
 گروه

 75/535 14/477 استانی

13/1 95/1 42 157/1 
 13/952 48/897 کشور 

ساعات تمری  
ها  روانی در مهارت
شش تا  سنی ۀرد

 سال12

 84/11 26/2 استانی

127/1 1 22 328/1 
 1 1 کشور 

ساعات تمری  
ها  روانی در مهارت
 13ر15سنی  ۀرد

 سال

 47/226 14/113 استانی

381/1 12/1 48 913/1 
 52/185 92/115 کشور 

ساعات تمری  
ها  روانی در مهارت

سال به  16سنی  ۀرد
 بالا

 93/411 69/196 استانی

941/1 11/1 48 989/1 
 56/453 37/198 کشور 

ساعات  ةمقایس
ها  تمری  مهارت

 روانی در بی  دو گروه

 61/241 26/158 استانی
118/1 61/1 54/39 117/1 

 75/481 41/327 کشور 

*P≤0.05 
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 گیریبحث و نتیجه
گیر  اولیه پیشنهاد شده است. یند اکتساخ خبرگی دو رویکرد تتصص اولیه و نمونهادر ارتباط با فر

ها  سنریده در یک حر  بالا  تمری  سنریده و تعداد ک  باز اشاره به رویکرد تتصص اولیه 

مشارکت در  اصلیعامل بر دو گیر  اولیه مبتنیرویکرد نمونهو  (22) دارداز زمان کودکی  ورزش

. (8،9)ها  متتل  و مشارکت در میزان زیاد باز  سنریده در دوران کودکی است ورزش

آوران کشور  و یند اکتساخ خبرگی در مدالامقایسة فرپژوهش یکی از اهداف ای   ،اساسای بر

هایی که آموزش دیده بودند و نورد  از نمر س  شروع مهارت، تعداد ورزشاستانی در ورزش صتره

ها  نوع و مقدار فعالیت پژوهشمیزان تمری  و باز  سنریده در دوران کودکی بود. ای  

ها و مسیراز ای  طریق، تا  است موردبررسی قرار دادهنوردان استانی و کشور  را نورد  صترهصتره

  .نمایدن را شناسایی اروندها  رشد ای  ورزشکار

سرال و در  82/11 آوران کشرور نرورد  در مردالمیانگی  س  شروع ورزش صترهبراساس نتایج، 

 ،دیگرعبارتبه ؛لحاظ آمار  معنادار نبودبهای  تفاوت  ،حالای با ؛سال بود 17/14 آوران استانیمدال

نروردان اسرتانی آغراز نورد  را زودتر از صترهنوردان کشور ، صترهکه صترهبر ای فرضیة ما مبنی

همسرو ( 2114) 1یلرفوکلو وسان لیتان پژوهش ازآمده دستبه نتایجای  یافته با  رد شد. ،کنندمی

جوان پرداختند و  ۀخبرها  رشد  شناگران خبره و نیمهبه بررسی روند پژوهشیها در . آن(31) بود

هرا  شرنایی را تقریبرأ همزمران فعالیت تمامیخبره به ای  نتیره رسیدند که شناگران خبره و نیمه

مسرتلز  تتصرص  مسیر رسیدن بره عملکررد برترر در ورزش ،مبنا  فرض اریکسون. براندآغاز کرده

خبرره در سر  ورزشرکاران غیرربرا مقایسره معتقد بود که ورزشرکاران خبرره در و  .هنگا  استزود

در شرده هرا  انررا ای  فرض از بررسری .یابندبه تتصص دست می خودتر  در ورزش اصلی پایی 

مانند ژیمناستیک زنران  ؛آیددست میهایی که در آن اوج عملکرد قبل از س  بلوغ بهورزش ارتباط با

هراکی  در ارتباط بااما در برخی از مطالعات ؛ تأیید قرار گرفته استمورد (31) خی  روو اسکی  (24)

نمرر نشده اسرت. بره دییأت (17،11) سیتنو  (8)نتبال  وهاکی رو  چم ، بسکتبال  ،(21)رو  یخ 

ها  ورزشری رشته از (25) بند  گوماطبق دستهنورد  که رسد با توجه به ماهیت ورزش صترهمی

ه برا توجره بر نیرزکه در آن احتمال آسیب و جراحت جد  زیاد اسرت و  شودمحسوخ می  خطرپر

دور  سالگی 11از  پسنورد  شروع صتره باشد،میدیر در ای  ورزش رسیدن به اوج عملکرد  کهای 

ممکر   نرورد صرتره عد  تفاوت دو گروه در س  شرروعدیگر برا  . علت احتمالی نیستاز انتمار 

اند ه؛ یک گروه در سطح استانی مدال آوردباشدمربوط  نوردانبه تفاوت سطح دو گروه از صترهاست 

 و گروه دیگر در سطح کشور . اگر ای  تفاوت سطح بیشتر بود، شاید شاهد نتایج دیگر  بودی . 

                                                           
1. Tan Li San, Luw Fook Lee 
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نروردان اسرتانی سراعات نروردان کشرور  نسربت بره صرترهای  بود که صتره پژوهشدیگر  ةفرضی

شرد، میرانگی  سراعات بینری مریطور که پریشاند. هماننورد  پرداختهبیشتر  را به تمری  صتره

طرور معنرادار  بالراتر از برهو سراعت  55/3547آوران کشرور ، نورد  در بری  مردالمری  صترهت

 همونری ، .باشدنمیدار لحاظ آمار  معنابه بود که ای  تفاوت (ساعت 18/1916) آوران استانیمدال

 13رر15سرالگی( و کسرب تتصرص ) 12شش ترا بردار  )ها  الگواگرچه تفاوت معنادار  در سال

مرمروع سرال بره بالرا( و در 16گرذار  )ها  سرمایهاما در سال ؛الگی( بی  دو گروه وجود نداشتس

آوران استانی برود. آوران کشور  بیشتر از مدالنورد  در مدالمیزان تمری  صتره ها  فعالیت،سال

 ،طورکلیبره .باشردمیهمتروان  ،است شده انرا  زمینهای در دیگر  که مطالعات نتایجبا ای  یافته 

 یکشرتانفراد  ماننرد ها  ۀ ورزشحوزچه در )مطالعاتی که به بررسی تاریتوة تمرینی ورزشکاران 

 (21)و فوتبرال  (19)بسرکتبال  ماننردتیمی ها  ۀ ورزشحوز و چه در (18)گانه و مسابقات سه (7)

مرثثر  در عامرل شرده در تمرری  سرنریده، کره زمران صررف انردرسیده ای  نتیرهاند، به پرداخته

 .گویی پیشرفت استپیش

صرورت نرورد  را برهنروردان، صرترهنشان داد که تعرداد بسریار کمری از صرتره دیگر، نتایجازسو 

ریتورة ورزشری از نمرر کرل تاکه دو گروه درگونه در سنی  کودکی تمری  کرده بودند و زمانیباز 

 آوران کشرور سراعت و مردال 69/561 آوران اسرتانیمقایسه شردند، مردال و میزان باز  سنریده

گونره پرداختره بودنرد کره ایر  تفراوت صورت براز نورد  بهساعت به انرا  ورزش صتره 29/356

 زیررا، ؛گیرردیارچوخ مدل مشرارکت ورزشری قررار نمرهلحاظ آمار  معنادار نبود. ای  یافته در چبه

میزان زیاد  باز  در سنی  کودکی بهورزشکار  بهتر است اساس ای  مدل برا  رسیدن به خبرگیبر

. ندا  در دوران کرودکی نداشرتحاضر ورزشکاران باز  سنریدهپژوهش اما در  ؛داشته باشدسنریده 

اهیرت ورزش نرورد  در سرنی  کرودکی بره مشاید یکی از علل نپرداخت  به باز  سرنریدۀ صرتره

هرا  ورزشری رشرته ءجز (25)( 2114) گومابند  دسته مطابق بانورد  مربوط باشد. ورزش صتره

گیرد که در آن احتمال آسیب و جراحت جد  زیاد اسرت و فررد برا عوامرل سرتت خطر قرار میپر

رسد که احتمال پررداخت  نمر مینورد  بهبا توجه به ماهیت ورزش صتره ،ای بنابر ؛شودگیر میدر

کمترر از  ،گونه با قواعد سازگار با س  و با نمارت و کنترل خود کودکرانصورت باز به ای  ورزش به

 .باشدمیپذیر خطر امکانها  ک ورزش

 41نشران داد کره حردود  برودنشیورزورزشی و چنداساس تکبرها  ای  پژوهش برای ، یافتهعلاوه

امرا رابطرة  ؛باشندمیورزشی چندها از آن درصد 61و حدود  اندبوده ورزشیتک افراد نمونهدرصد از 

در مقایسرة میرزان  ،. همونری شرودمیآمار  معنادار  بی  تعدد ورزش و سطح رقابرت مشراهده ن
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 آوران اسرتانیدیگرر در بری  مردال ها ها  دیگر، میانگی  پرداخت  به ورزشساعات تمری  ورزش

. باشردمیساعت بود که ای  تفاوت نیرز معنرادار ن 15/697 آوران کشور ساعت و در مدال 65/811

نراهمتوان ، (31) گرفتخبره انرا  شناگران خبره و نیمه در ارتباط باکه  پژوهشی نتایج ای  یافته با

هرا  خبره بره ورزشنشان داد که شناگران خبره کمتر از شناگران نیمه پژوهشها  آن یافته است.

طی کرده بودنرد. ایر  یافتره برا هنگا  را اند و شناگران خبره مسیر کسب تتصص زوددیگر پرداخته

 پرژوهش. در (32)دارد  ینراهمتوان( 1394) میرواحرد  و برادامی پرژوهشآمرده از دسرتهبر نتایج

امرا در ایر   ؛(32) ورزشی بودندنمونه تک افراد درصد از 6/69بیش از ( 1394) میرواحد  و بادامی

 ؛ زیررا،ورزشی بودند. شاید ای  تفراوت بره ماهیرت ورزش مربروط باشرددرصد بیشتر  چند پژوهش

است و احتمال پرداخت  به آن در سنی  پایی  کمترر   خطرنورد  ورزش پرورزش صتره سویکاز

سالی است که در و اندک بوده ها  دیگرتر از ورزشدر ایران بدیع ای  ورزش ،دیگرسو از باشد ومی

ا مهیرا جرهمرهدر امکانات و شرایط خراص ایر  ورزش  برای ،. علاوهجامعه جایگاهی پیدا کرده است

 .باشدنمی

لحراظ متوسرط کشور  بره آوران استانی وحاضر نشان داد که بی  دو گروه مدال پژوهشیافتة دیگر 

ساعات تمرینات بدنساز  میانگی  . نداردساعات پرداخت  به تمری  بدنساز  تفاوت معنادار  وجود 

اعت بود کره ایر  تفراوت س 48/897 آوران کشور در مدال ساعت و 14/477 آوران استانیدر مدال

رسد میزان تمرینات بدنسراز  باعر  تفراوت در کسرب نمر میلذا، به ؛یستلحاظ آمار  معنادار نبه

 سطوح متتل  خبرگی نشده است.

متوسط ساعات پررداخت  آوران استانی و کشور  در که بی  مدال برای ، نتایج حاکی از آن بودعلاوه

 ،دیگررعبرارتبه ؛سال به بالا تفاوت معنادار  وجود دارد 16ۀ سنی ها  روانی در ردبه تمری  مهارت

 آوران کشرور سرال بره بالرا در بری  مردال 16هرا  روانری در ردۀ سرنی میانگی  تمرری  مهرارت

برا برود. ایر  یافتره ( ساعت 95/42) آوران استانیطور معنادار  بالاتر از مدالبه( ساعت 481/221)

ایر  فررض را  در پرژوهش خرود هاآن .(33) بود همتوان (2116ران )همکا و 1کراس نتایج پژوهش

 ،حرالایر برا؛ کنرددر ورزش ایفرا مریرا ا  نقش برجسرته ،اند که آموزش ذهنیید قرار دادهیتأمورد

هرا  روانری تفراوت پررداخت  بره تمرری  مهرارتمقایسة کلی بی  دو گروه در متوسرط سراعات در

عرد   منرر برهها  روانی رسد میزان بسیار ک  تمری  مهارتنمر میبه ،لذا ؛معنادار  مشاهده نشد

 ،همونری  در میزان پرداخت  به تمرینات مربوط به آمادگی روانی شده است.تفاوت در بی  دو گروه 

ها  روانی ساز  شود تا اهمیت پرداخت  به مهارترهنگف بایستمیدر ای  مورد  که رسدنمر میبه

 د.گردتر ن پررنگابرا  ورزشکاران، مربیان و مسئول

                                                           
1. Cross 
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کشور  در میزان حمایت والردی  در  آوران استانی وکه بی  مدال ای  بودحاضر پژوهش یافتة دیگر 

 و همکراران 1گولرد وهشنتایج پرژسال به بالا تفاوت معنادار  وجود دارد. ای  یافته با  16ردۀ سنی 

 ،(34) بررسی قرار دادندمورد آمریکایی تنیس ۀکه نقش والدی  را در موفقیت بازیکنان خبر( 2116)

سرزایی هنقرش بر هراوالردی  در موفقیرت بوره از درصرد 59نرد کره بود معتقدها همتوان است. آن

شردن، هرا بررا  برنردهحرد بورهازدلیل تشویق بیشهب طور عمدهبه اهآناز درصد  36اما  ؛نداهداشت

مرانع از  به باز ، هاکردن آنها و یا به اجبار وادارحد از بوهازیشها، انتقاد بواقعی از آنانتمارات غیر

که بره بررسری ترأثیر  پژوهشیدر ( 1999)کوته  ،همونی  .نداهشد ها در ورزشو ترقی آن پیشرفت

 درگیرر طور مسرتقی بهچند والدی  هرکه  خانواده بر پیشرفت استعداد در ورزش پرداخت، بیان کرد

را  خرود ها که شرکت کودکا  از نقشها در مرموعهاما آن ؛تص به ورزش نیستندآموزش مت ارائة

تررا  "مشرراور"ا  از هررا در محرردوده. ایرر  نقررش(11) ، مشررارکت دارنرردکنررددر ورزش تسررهیل مرری

 شرودکلری تلقری مری ۀکننردعنوان وظای  کمکهب طور عمدهبه گیرد وفعالیت قرار می "راهنما "

(22).  

مردت برا مربری تفراوت مقایسة دو گروه در س  برقرار  اولی  رابطرة صرمیمانة درازدر ،دیگرازسو 

میرانگی  سر  برقررار  رابطرة صرمیمانه برا مربری در بری   ،دیگررعبارتبه ؛عنادار  مشاهده شدم

سال( برود.  52/16) آوران استانیتر از مدالطور معنادار  پایی سال( به 79/13آوران کشور  )مدال

انگونه کره . همسازدنشان میصمیمانه با مربی در س  پایی  را خاطر ةای  یافته اهمیت برقرار  رابط

مربیان باید تلراش کننرد برا تمرامی ورزشرکاران ، اندکردهپیشنهاد ( 2118) 2ماهونفارو، بیکر و مک

هرا  نسبت به فعالیت هااحساسات آن و مورد عقاید، رفتارهاو در نمایندشکلی مداو  ارتباط برقرار هب

 پیلیتیرر ،راسرتادرای . (35) طرفه منررر شرودتا به روابط سال  دو ورزشی درخواست اطلاعات کنند

آن  گرزارش کرردگرفته از شنا انرا  داد، شناگران فعال و کناره در ارتباط باکه  پژوهشیدر ( 2111)

 دارا و  حرامی فرراد عنروان اورزنرد، مربیران خرود را برهکردن اصرار میافراد  که بر شنا از دسته

عنروان ند، مربیان خود را بهاهآن عده که از ورزش کناره گرفت آنکهحال ؛نداهاستقلال بیشتر درک کرد

 . (14) اندشناختهو کنترل بیشتر  نفوذدارا  افراد  

نشان داد که بی  دو گروه از نمر س  شروع ورزش، میزان تمرری   پژوهشها  ای  یافته ،مرموعدر

اما در میزان تمری  سرنریده  ؛وجود ندارد یگونه، تعدد ورزش و میزان تمرینات بدنساز  تفاوتباز 

رار  رابطة صمیمانه با مربی بی  دو گروه تفاوت ها  روانی، میزان حمایت والدی  و س  برقو مهارت

                                                           
1. Gould 

2. Farrow, Baker, & MacMahon 
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هرایی با توجه به ای  احتمال که شاید لاز  نباشد از سنی  کودکی بره ورزش. معنادار  مشاهده شد

ینرد اکتسراخ افر شرود در مطالعرات آینردهها دیر است پرداخت، پیشنهاد مریکه اوج عملکرد در آن

اوج هرایی کره برا ورزش باشردمیلکرد ورزشی زودهنگا  ها اوج عمهایی که در آنخبرگی در ورزش

کره یکری از برا توجره بره ایر همونی ،  ، مقایسه شود.گیردصورت میها دیر در آنعملکرد ورزشی 

شرود در مطالعرات نوع و مقدار تمرینات است، پیشرنهاد مری ،هنگا دلایل ترک ورزش، تتصص زود

 ها  ورزشی مقایسه شود.دهندگان فعالیتتداو کنندگان و یند اکتساخ خبرگی ترکاآینده فر

نمرر وجرود نداشرت، برهبی  دو گروه از نمر س  شروع ورزش تفراوت  کهبه ای  توجهبا  پیام مقاله:

هرا  ورزش یروده و ازها اوج عملکرد ورزشری دیرر هایی که در آندر ورزشبودن برا  نتبه رسدمی

میرزان تمرری  امرا  ؛هرا پرداخرتاولیه به ای  ورزش ازکودکیلاز  نیست ، شوندپرخطر محسوخ می

ممکر  ها  روانی، میزان حمایت والدی  و س  برقرار  رابطرة صرمیمانه برا مربری مهارت ،سنریده

  ها شود.است باع  تفاوت سطوح نتبگی در ای  ورزش
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 در ما و است شده طراحی نورد صتره در گیخبر به رسیدن فرایند بررسی منموربه پژوهش ای 
 نفر یک تا باشد باید چگونه تمرینات نحوۀ و میزان که هستی  سثال ای  به گوییپاسخ دنبالبه آن

 برسد؟ دارید، شما که مهارت از سطحی به بتواند
 به رسیدن ا بر دیگران راهگشا  بتواند تا بیاورید یاد به را خود تمرینی اطلاعات کنید تلاش لطفاً
 اهمیت از شما پاسخ. بنویسید کامل طوربه را سثالات ها پاسخ داری  تمنا. باشد مهارت سطح ای 

 .داری  را سپاسگزار  کمال انبزرگوار شما همکار  از         است. برخوردار ما برا  بسیار 

  شناختیجمعیت اطلاعات ـ1 بخش
 .  یبپرس دتانخو ۀدربار را الثس چند  یمایل شروع برا 
 ؟ ن ثم یا هستید مذکر
   ن ثم                       مذکر   

  سال                  ماه             روز چیست؟ تولدتان تاریخ
       ؟ ایدبوده کشور کدا  دررا  عمرتان بیشتر
 ؟ چیست ایدرسانده پایان به که تحصیلی سطح بالاتری 
       دکتر      ارشدکارشناسی     کارشناسی     کاردانی      پل دی      سیکل زیر و سیکل
  ؟(بزنید علامت) است بوده چه ید،اهکرد شرکت آن در که ا مسابقه سطح بالاتری 
     المللیبی      ملی      کشور      استان       دانشگاه        مدارس

   رسید؟می یا رسیدید دخو عملکرد سطح بالاتری  به سنی چه در
 :ایمیل آدرس
 .بنویسید ،ایدکرده شرکت آن در که را نورد صتره مسابقة سطح بالاتری  لطفاً زیر جدول در
 

 مسابقه سطح بالاترین سن مسابقه سطح بالاترین سن
  18 س   پنج س 
  19 س   شش س 
  21 س   هفت س 
  21 س   هشت س 
  22 س   نه س 
   23 س   11 س 
  24 س   11 س 
  25 س   12 س 
  26 س   13 س 
  27 س   14 س 
  28 س   15 س 
  29 س   16 س 
  31 س   17 س 
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 شخص تمرین ةسابق ـ9 بخش

 که هاییماه تعداد و هفته در تمری  ساعات تعداد) شما تمری  میزان مورددرسثالاتی را  زیر جدول

که ) نوردیصخره بازی و روانی آمادگی ،جسمانی مادگیآ ،نوردیصخره در( کردیدمی تمری 

 تکمیل نمایید. را آن لطفاً  .است کرده مطرح( باشدمی تفریح آن از هدف

  

تمرین خود رشتة 

 نوردیصخره

 تمرین جسمانی

های روانی تمرین مهارت

شناس با کمک یک روان

یا بدون کمک 

 شناسروان

انجام ورزش 

صورت نوردی بهصخره

گونه؛ یعنی برای بازی

بازی و تفریح با خانواده 

یا دوستانتان 

نوردی تمرین صخره

کردید و بیشتر حالت می

بازی، تفریح و لذت 

داشت تا پیشرفت 

 عملکرد

)بدنسازی، قدرتی، 

استقامتی، 

پذیری(انعطاف  

)تصویرسازی، 

 ریلکسیشن و غیره(

ساعات در 

 هفته

ها ماه

در 

 سال

ساعات در 

 هفته

ا در هماه

 سال

ساعات در 

 هفته

ها در ماه

 سال

ساعات در 

 هفته

ها ماه

در 

 سال

 19 یک صفر صفر 10 یک 10 شش مثال

                 س  پنج

                 س  شش

                 س  هفت

                 س  هشت

                 س  نه

                 11س  

                 11س  

                 12س  

                 13س  

                 14س  
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 خود تمرین
 رشتة

نوردیصخره  
 

جسمانی تمرین  
 قدرتی، بدنسازی،)

 و استقامتی
(پذیریانعطاف  

 روانی هایمهارت تمرین
 شناسروان یک کمک با

 کمک بدون یا
شناسنروا  

 تصویرسازی،)
(غیره و ریلکسیشن  

 نوردیصخره
 صورتهب

 گونهبازی

 

 ساعات
 در

 هفته

 هاماه
 در

 سال

 ساعات
هفته در  

 در هاماه
 سال

 ساعات
 در

 هفته
سال در هاماه هفته در ساعات   

 هاماه
سال در  

         15 س 
         16 س 
         17 س 
         18 س 
         19 س 
         21 س 
         21 س 
         22 س 
         23 س 
         24 س 
         25 س 
         26 س 
         27 س 
         28 س 
         29 س 
         31 س 

 

دیگر هایورزش در شرکت ـ6 بخش  

 به و اندکرده نا ثبت نیز دیگر  ورزشی ها کلاس در نورد صتره از غیربه نوردانصتره از برخی

سثالاتی را  مورد ای  در  یخواهمی بتش ای  در. پردازندنورد  میدیگر در کنار صتره ها شورز

 ورزشی ها کلاس منمور ؛ بلکهنیست مدرسه اجبار  ها کلاس ام منمور ،البته. بپرسی  شما از

 تشرک دیگر  ورزشی کلاس در اگر. ایدکرده شرکت هاآن در نورد صتره از غیربه که است دیگر 

 حضور آن در که اتیمسابق سطح بالاتری  ،ایدیافته حضور نیز ورزش آن مسابقات در و ایدکرده

 .بنویسید را ایدداشته
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یک ورزش دو ورزش  سه ورزش   

 ساعات
هفته در  

 هاماه
سال در  

 بالاترین
 سطح

 مسابقه

 ساعات
هفته در  

 هاماه
سال در  

 بالاترین
 سطح

 مسابقه

 ساعات
هفته در  

 هاماه
سال در  

 بالاترین
 سطح

 مسابقه

 مثال
هنری ژیمناستیک بسکتبال شنا  

 یک 11 سه چهار پنج دو هشت شش چهار

    ورزش
پنج س            

 س 
 شش

         

 س 
 هفت

         

 س 
 هشت

         

نه س            
11 س            
11 س            
12 س            
13 س            

 

 

یک زشور دو ورزش  سه ورزش   
 ساعات

 در

 هفته

 هاماه

سال در  

 بالاترین

 سطح

 مسابقه

 ساعات

هفته در  

 هاماه

سال در  

 بالاترین

 سطح

 مسابقه

 ساعات

هفته در  

 هاماه

سال در  

 بالاترین

 سطح

 مسابقه

14 س            

15 س            

16 س            

17 س            

18 س            

19 س            

21 س            

21 س            

22 س            

23 س            

24 س            
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یک ورزش دو ورزش  سه ورزش   

 ساعات

هفته در  

 هاماه

 در

 سال

 بالاترین

 سطح

 مسابقه

 ساعات

هفته در  

 هاماه

 در

 سال

 بالاترین

 سطح

 مسابقه

 ساعات

هفته در  

 هاماه

 در

 سال

 بالاترین

 سطح

سابقهم  

25 س            

26 س            

27 س            

28 س            

29 س            

31 س            

31 س            

32 س            

33 س            

34 س            

35 س            
 

 (     ورزشی برجستة مراحل) نوردیصخره در شدنایحرفه ـ1 بخش 
 . یبپرداز نورد صتره در شما پیشرفت به اختصاصی طوربه  یدار قصد بتش ای  در
 نرورد صرتره انرا  به شروع آموزشی ها کلاس در نا ثبت بدون تفریحی صورتهب سنی چه در .1

 کردید؟
 کردید؟ نا ثبت نورد صتره آموزش ها کلاس در سنی چه در .2
 ؟(بدنساز  تمرینات انندم) کردید ازآغ را ورزشیغیر ویژۀ ها آموزش سنی چه در .3
 دادید؟ اختصاص نورد صتره به را خود فراغت اوقات تمامی سنی چه در .4
 کردید؟ آغاز خود مربی با را مدتدراز ةصمیمان ةرابط یک باراولی  برا  سنی چه در .5
 نرورد صرتره در خرود پتانسریل بالراتری  بره کهزمانی بود خواهید ساله چند یا بودید ساله چند .6
 رسید؟ب
 کنید؟می گیر کناره نورد صتره از کهزمانی بود خواهید ساله چند .7
 بود؟ سطحی چه در مسابقه ای  دادید؟انرا   را نورد صتره ةمسابق اولی  شما سنی چه در .8
 شد؟ پدیدار شما در نتبه ورزشکار یک به شدنتبدیل ۀاید سنی چه در .9
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  ،نروردمسرابقات صرتره  مربوط به تماشرا  نوردتبحر در صتره یشافزا ها اهر از یکی ر5 بتش

 ی،تاحـدود یاد،ز یاد،ز یلی)ختا چه اندازه  . شماحرکات است یزو آنال آنخواندن کتب مربوط به 

 ید؟اها بهره بردهخود از آن ی طول مدت تمردر (یچه و کم یلیکم، خ
 

 سال به بالا 11 سال 16ـ11 سال 3ـ19 

 کم هیچ هیچ مثال

مسابقات  تماشا 

   نوردصتره
   

ت مرلا و کتب خواندن

   و غیره مربوطه
   

     یآموزش  هافیل 

    حرکات آنالیز
 

ممکر  اسرت سررعت و  یآموزشر یلاتامکانرات و تسره یبه برخ یدسترس یزانم بسته به ر6 بتش

ورزشرکاران  یرا یراکره توسرط اول ییهاینههز :زند اهست عبارت امکانات) کند تغییر یشرفتپ یفیتک

 یرزانهرر مرحلره م  (. بررایو سطح تتصص مرب یآموزش یزاتو تره یلوسا یفیتشود، کیمانرا  

 =یچهر) یردرا نشران ده کم( یلیکم، خ ی،تاحدود یاد،ز یاد،ز یلی)خامکانات  ی از ا  برداربهره

 .(امکانات ی کامل از ا  بردارهبهر =یادز یلیخ ؛امکانات ی از ا  بردارعد  بهره
  
 

 مثال

 بالاتر و سال 13  سال 16ـ11 سال 3ـ19

 یندر آن زمان تمر

 کردمینم ینوردصخره
 تاحدودی کم خیلی

    نورد صتره خصوصی آموزش

    بدنساز  خصوصی آموزش

    روانی ها مهارت خصوصی آموزش

 ورزشی لباس و کفش از استفاده

 مناسب
   

متتل  و استاندارد  یلاز وسا فادهاست

  نوردصتره یآموزش
   

    متتصص مربیان از بردار بهره
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 یاناطراف یتحما یرتأث ـ0 بخش
  نروردصتره موردبستگان در یرو سا ی برخورد و نقش والد ۀ  از شما درباریقصد دار قسمت ی در ا

 ید. توجه داشته باشیدهر مرحله تأمل کن یط هاآن یتیمورد نقش حما  دری. تقاضا داربپرسی سثال 
)نقرش مشروق و مثبرت  یروانر یرا( ی شما به محل تمر ن)رساند یزیکیتواند فیها میتحما ی که ا
 گزینرة از یردابرخروردار بروده یطیمح  هایتکه از نقش حما یحالت ی در بهترلطفاً ( باشد. ی والد

 یاد،ز یاد،ز یلی)خ یرتحما ی از ا  برداربهره انیزم ،هر مرحله  برا و یداستفاده کن "خیلی زیاد"

 .یدرا نشان ده کم( یلیکم، خ ی،تاحدود
 

 بالا به سال 13 سال 16ـ11 سال 3ـ19 

 مثال
 تمرین زمان آن در

 کردمنمی نوردیصخره
 زیاد تاحدودی

 یق،)تشررو والرردی  حمایررت میررزان

 (غیرهو  ی رساندن شما به محل تمر
   

      یمرب یتحما میزان

    خواهر و برادر  یتحما میزان

    اقوا  و دوستان حمایت میزان

شدن و برنده  برا ی فشار والد میزان

 بودن  یگرانبهتر از د
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Abstract  
The aim of the current study was to compare the expertise acquisition process between 

provincial and national rock climbing medalists. For this purpose, 50 rock climbing 

medalists (23 medalists at the provincial level and 27 medalists at the country level) 

were selected using available and purposive sampling methods. The history of Exercises 

was recorded using the Hopwood developmental history of athletes’ questionnaire. The 

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

No significant difference was observed between the two groups in terms of the age of 

beginning rock climbing exercises. About 16% of the national medalists and 24% of the 

provincial medalists were single-sport athletes. In general, the amount of rock climbing 

exercises was significantly higher in the national medalists than in the provincial 

medalists. The average hour of mental skills training was significantly higher in the 

national medalists than in the provincial medalists in the age range of 16 years and older 

but no significant difference was observed between the two groups in a comparison 

between their average hours of performing bodybuilding exercises. The present study 

provides valuable information about the expertise acquisition process in rock climbers as 

well as a variety of activities which have been effective in acquiring their skillful 

performance. This information can help officials in educational planning, and can help 

parents to put their children in a better athletic path. 

 

Keywords: Expertise, Evolutionary Model of Sports Participation, Intentional 

Exercise, Rock Climbing 
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