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 21استعدادیابی در ورزش کانگ فوتوآروشهای  مروری بر

 اسالمیعید س

 

 

 چکیده:

 ،های جسمانیدر واقع در فرآیند استعدادیابی تالش می شود از طریق سنجش ویژگی زمینه و هدف :

کانگ با توجه به اینکه ورزش   .تکنیکی و اجتماعی عملکرد ورزشکار در آینده پیش بینی شود، روانی

و  استعدادیابی شده، اما متاسفانه مطالعاتی در زمینهاجرا می رزمیبصورت  از گذشته های دور 21فوتوآ

بندی نقاط قوت و ضعف حاضر سعی دارد به شناسایی و الویت آن صورت نگرفته است. لذا پژوهش روشهای

 را مورد بررسی قرار دهد. معیارهای استعدادیابیو  کشور بپردازد 21کانگ فوتوآاستعدادیابی در ورزش 

معیارهای استعدادیابی در این مقاله مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت.  18روش آموزش در  روش بررسی :

امکانات -۴وراثت  -۳های آنتروپومتریکویژگی-2سالمت جسمانی  -1تحقیق بدین صورت بررسی شد: 

 ورزشی و مربیان مجرب

گذارد  پدیده اصلی تأثیر میکه به صورت مستقیم بر  عنوان عواملی فرآیند استعدادیابی به یافته ها:

 است. فرآیند ، خروجی و بازخورد ، ورودی ،درآمدها  پیش شامل استمشتمل بر پنج مقوله 

 مقوله نهایی الگوی مدیریت استعدادیابی که بیشترین تأثیر را در فرآیند استعدادیابی دارد نتیجه گیری:

های پژوهش حاضر است که هر یک  آمده از یافته دست های فرعی به مقوله ازجملهعوامل مؤثر محیطی 

 مدیریت الگوی استعدادیابی دارند.  نوبه خود تأثیر بسزایی در به

 ورزشکاران، 21انگ فوتوآورزش، استعدادیابی،کمطالعه مروری،  کلید واژه : 
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 مقدمه

شرایط روانی مطلوب، .2استعداد ذاتی مناسب؛ .1 :است عامل۳موفقیت در ورزش در گرو حداقل 

  (15) تسلط به مهارتهای تکنیکی.۳

 مربیان و صاحبنظران از بین عوامل مذکور، استعداد ذاتی یا مادرزادی در اولویت و یکیبه گفتة بسیاری از 

از تحقیقات و مطالعات اخیر نیز میتوان نتیجه گرفت  (6) از مهمترین عوامل در زمینة ورزش قهرمانی است

فردی، عامل شود و بنابراین اختالفات طور یکسان توزیع نمی همة این خصوصیات بین تمام افراد به که

یکی ( 6) آیدهای در یادگیری، رشد مهارتی، ترکیب بدنی و ظرفیتهای بدنی افراد به شمار میهکنند تعیین

یع در یادگیری یک است. استعداد موجب تسر» استعداد»که سبب اختالف بین افراد میشود،  از عواملی

گذارد. بروز استعداد به عوامل  تأثیر میآورد، شده و بر سطح مهارتی که فرد به دست می کار یا فن جدید

مکان مناسب نیاز دارد. بنابراین در هر لحظه میتواند تحت تأثیر این عوامل دچار  مختلفی همچون زمان و

، نوع و کیفیت استعداد برای هر یک از رشته های ورزشی تفاوت دارد. یورزش از دیدگاه( 22)تغییر شود

شده، یکی از مهمترین  ، برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهیاستعداد فرآیند کشف ورزشکاران با

از دیرباز جستجو و گزینش افراد زبده و نخبه برای ( 12.)ورزش مطرح است موضوعاتی است که امروزه در

طور تجربی و با  از چالشهای بشر بوده است. این امر در بیشتر موارد به یادگیری و انجام هر مهارت یکی

گرفته است. لیکن با پیشرفت علم و صنعتی شدن جهان این پدیده  عملکرد افراد مستعد انجام میمشاهدة 

بخشهای مختلف علمی، خدماتی و صنعتی واقع شد. شیوع این  بیش از پیش مورد توجه ویژة کارگزاران در

 .میالدی آغاز شد1970و 1960های  ورزش قهرمانی، از دهه ویژه اندیشه و راهبردهای آن در ورزش، به

افراد از بدو تولد دارای استعدادهای آنتروپومتریکی، فیزیکی و فیزیولوژیکی ذاتی خاص خود هستند ( 6)

کارگیری در ورزش خاص مناسب و مفید است. عالوه بر این امروزه ثابت شده که انسان کدام برای ب که هر

یژگیهای روانشناختی خاص خود نیز دارد که در پیشرفت و موفقیت ورزشی وی بسیار تأثیرگذار و از بدو تولد

بنابراین میتوان به این نکتة مهم اشاره کرد که خصوصیات ذاتی بسیار زیاد و متفاوتند و ( 1۴و1۳) است

به پراکندگی افراد ظرفیت و استعداد یکسانی برای پذیرش کار مشابه ندارند، و باتوجه  بدون شک همة

ورزشها از نظر نیازهای فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانشناختی، تیپ بدنی و ظرفیتهای  وسیعی که بین انواع

کار گرفتن اطالعات دقیق و علمی در مورد صحیح قرار دادن هر فرد در ورزش  بیولوژیکی وجود دارد، به

  .چون و چرا محسوب میشودضرورت بی وی،  متناسب با استعدادهای

شده، اما متاسفانه مطالعاتی اجرا می رزمیبصورت  از گذشته های دور 21کانگ فوتوآبا توجه به اینکه ورزش 

حاضر سعی دارد به شناسایی و  آن صورت نگرفته است. لذا پژوهش و روشهای استعدادیابی در زمینه
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 معیارهای استعدادیابیو  کشور بپردازد 21کانگ فوتوآبندی نقاط قوت و ضعف استعدادیابی در ورزش الویت

 را مورد بررسی قرار دهد.

 

 بیان مسئله

 استعداد یابی ورزشی چیست؟

در واقع در فرآیند ، تعریف شده است« ظرفیت دستیابی به موفقیت»استعدادیابی در لغت به معنای 

تکنیکی و اجتماعی عملکرد  ،روانی ،های جسمانیاستعدادیابی تالش می شود از طریق سنجش ویژگی

 (۴) .شود ورزشکار در آینده پیش بینی

 ： عوامل مؤثر در فرآیند استعداد یابی

 شناخت مراحل رشد کودک )کودکان در سنین مختلف میزان رشد و توانایی های متفاوتی دارند ( -1

دگی با آب و هوای متفاوت روند رشد و زن های محیط در کودکان：سن مرفولوژی یا ریخت شناسی -2

 .تکامل متفاوتی دارند

 اشتباه موجب تقویمی سن دادن قرار معیار：پیشرفت و تکامل فیزیولوژیکی اندام ها(سن بیولوژیک )  -۳ 

 .شود می ورزشکاران انتخاب در

ته رش قهرمانی سن)  خاص ورزشی رشته هر در قهرمانی برای سن ترین مناسب شناخت：سن ورزشی -۴

(به طرح ریزی برنامه های شنا و ژیمناستیک پایین در حالی که سن قهرمانی رشته دو و میدانی باالست 

 (۴)   .تمرینی کمک می کند

 ：معیارهای استعداد یابی

 امکانات ورزشی و مربیان مجرب -۴  وراثت -۳ های آنتروپومتریکویژگی-2سالمت جسمانی  -1

 

 

 

http://arminamirian.comwww.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/516537-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 روش تحقیق :

ورزش،  در این مطالعة مروری که از نوع توصیفی است، فرایند با جستجوی کلمات کلیدی استعدادیابی در

سایت پژوهشکده  و PubMedاطالعاتی معتبر مانند  در مقاالت پایگاههای 21انگ فوتوآاستعدادیابی،ک

 سپس تربیت بدنی، سایت دانشکده پزشکی اصفهان و سایت مجله پژوهش و سالمت و بانک اطالعاتی و 

سپس نتایج ارائه شد.  مقاله انجام گرفت.10شدند. بررسی و مرور نهایی روی بیش از  رصد مطالعات داخلی

 می پردازیم. 21استعدادیابی در ورزشهای رزمی علی الخصوص کانگ فوتوآدر ادامه به بررسی 

 

 یافته های تحقیق 

 رفتاری حوزه در تغییراتی ، شناختی و جسمانی بلوغ تغییرات با توام که کندمی بیان هارتر  نتایج تحقیق

وط به شرکت کودکان در ورزش مرب که روانی مورد سه( 1996) سال پاسردر.  آید می وجود به روانی یا

است را بررسی کرده است. این سه مورد عبارتند از : آمادگی انگیزشی ، آمادگی شناختی و پیامدهای بالقوه 

اولین مورد یعنی آمادگی انگیزشی رابطه بسیار نزدیکی با رفتار مقایسه اجتماعی .  مضر شرکت در مسابقه

د. از نقطه نظر ورزشی مقایسه اجتماعی زمانی بوجود می آید که کودکان به دنبال کسب فرصت کودکان دار

هایی باشند که عملکرد جسمانی و توانایی های آنان را با سایرین مقایسه می کند. تحقیقات نشان داده که 

مقایسه اجتماعی نیستند. بچه های کم سن و سال نمی توانند مسابقه دهند زیرا آنها یا قادر و یا عالقمند به 

لذا مهم است سنی که در آن کودک مقایسه اجتماعی را انجام می دهد تعیین شود. در این خصوص به نظر 

  .سالگی بتواند در مسابقه شرکت نماید 8تا  7می رسد که کودک در سن 

الزم است که دومین دوره آمادگی شناختی است و بیشتر متکی بر توانایی های پردازش اطالعات است . 

ورزشکاران نوجوان اطالعاتی را برای موفقیت در انجام مهارت های الزم برای یک ورزش یا فعالیت خاص 

به خاطر داشته باشند. کودک در سنین پیش از دبستان ظرفیت توجهی پایینی دارد و به راحتی دچار 

 . ند روی تکالیف الزم توجه کندآشفتگی می شود و وقتی که به مدرسه ابتدایی وارد می شود بهتر می توا

توانند سالگی کودکان باالخره ظرفیت تشخیص دیدگاه های دیگران را دارند و ضمن آن می 10-12در سن 

سالگی  7( عقیده دارد کودک تا سن 1986با نقطه نظرات سایر افراد گروه سازگار شوند . کوکلی در سال )

آن چه که سایر اعضای تیم انجام می دهند فراموشکار  وقتی به ورزش تیمی می پردازد کامال نسبت به

  است و فقط به توپ و خودش توجه دارد

سومین مورد ، پیامدهای بالقوه مضر شرکت در مسابقه )ورزش( است . تحقیقات نشان داده اند مسابقه  

 .داشته باشدورزشی اگر که خوب برگزار نشود و متناسب با گروه سنی کودک نباشد می تواند اثر منفی 
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فشار والدین و ارزیابی مداوم گروه همسال ، فشار زیادی به کودک تحمیل می کند و در نتیجه به یک جزء 

رقابتی غیرضروری منجر می شود که دوباره کودک را از ورزش مورد نظر دور می کند . وقتی کودک به این 

ار رقابتی باالیی ایجاد می کند. خاطر در ورزش شرکت می کند که والدینش را راضی سازد ، لذا فش

تواند ریزی دقیق و قدردانی به موقع توسط والدین و مربی از وضعیتی که کودک با آن مواجه است میبرنامه

 (۴) . به مرور زمان از بروز انتظارات غیرواقعی از مهارت های جسمانی و شناختی جلوگیری نماید

با هدف بررسی موانع استعدادیابی در ورزش ایران انجام  را پژوهشی، 1۳96سال نوید اسدی و همکاران در  

آوری اطالعات تحقیق در سه  بود و فرایند جمع روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی دادند که

حاصل مطالعات  مورد مصاحبه و توزیع پرسشنامة محققساخته که26ای،  مرحله، مطالعات کتابخانه

نفر بود 1۴5گرفته توسط محقق بود، صورت گرفت. نمونة پژوهش  ای انجام کتابخانهای و سپس مصاحبهه

رؤسای فدراسیونها، مسئوالن کمیتة استعدادیابی آن فدراسیونها، افراد شاغل در دفتر  که از شش گروه

دانشگاه، مربیان استعدادیاب و مسئوالن استعدادیابی باشگاهها،  استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، استادان

توصیفی از آزمونهای آمار استنباطی مانند  بر آمار ها عالوه وتحلیل داده منظور تجزیه تشکیل شده بودند. به

استفاده شد. در نهایت  تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار پی ال اس و آزمون فریدمن

بندی شدند و موانع  فاکتور دسته مانع در استعدادیابی ورزش ایران شناسایی شد که در هفت70تعداد 

دهندة وجود  عنوان مهمترین فاکتور شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان به 5/۴7میانگین  انسانی با

ورزش کشور بود که نیاز به توجه مدیران و سیاستگذاران عرصة  موانع بسیاری در ساختار استعدادیابی

 (۳.)گزینی شده است، دست یابد هدف به آنچه برای آنورزش دارد تا با برطرف شدن آنها، ورزش کشور 

موانع استعدادیابی در ورزش ایران بود. در این زمینه  همانطورکه اشاره شد، هدف از تحقیق حاضر بررسی

تا رسیدن به هدف خود که شکوفا شدن  مانع در مسیر استعدادیابی ایران70تحقیق نشان داد که  نتایج

بندی شدند و فاکتورها  دسته ور است، وجود دارد. این موانع در هفت فاکتورحرفهای کش ورزش قهرمانی و

اهمیتترین فاکتور  ترتیب از مهمترین به کم به بندی شدند تا فریدمن ، اولویت با استفاده از نتایج آزمون

 دستهمهمترین فاکتور شناخته شد. موانع  حوزه مشخص شوند. فاکتور موانع انسانی با شش مؤلفه، در این

اند و مشکالت مربوط  استعدادیابی دخیل این قسمت مربوط به منابع انسانی است که در امر شده در بندی

است که در امر استعدادیابی درگیر  اغلب مربوط به نبود تخصص و حرفة کافی در بین افرادی به این قسمت

 (۳).هستند بوده و متولیان این امر

 مانع در استعدادیابی ورزش ایران شناسایی شد که در 70حقیق ، تعداد های ت توجه به یافته در نهایت با

 موانع.1فاکتورها در نتیجة آزمون فریدمن اینگونه بود بندی شدند و اولویتبندی اهمیت هفت فاکتور دسته
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ندی، موانع فرای.6موانع زیربنایی، .5موانع مدیریتی، . ۴موانع حمایتی و پشتیبانی، .۳موانع مالی، .2انسانی، 

 (۳) .موانع علمی و پژوهشی .7و 

دف شناسایی قوتها، ضعفها، فرصتها و مقاله خود با هدر  1۳92سال  در و همکاران سیدشاهو حسینی

 پرداخته است.و چالشهای فرا روی آن  تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور و بررسی تنگناها

برگزاری  مدارک، مطالعة ادبیات پیشینة تحقیق، نظرسنجی وها، به بررسی اسناد و  برای گردآوری داده

استفاده شد. SWOTساخته و تحلیل  های محقق جلسات شورای راهبردی پرداخته شد و از پرسشنامه

نفر از مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیتة 1۳فر از اعضای جامعة آماری شامل 256نظرسنجی،  در بخش

نفر از مدیران حوزة ورزش قهرمانی و  9ادمی ملی المپیک و پارالمپیک، آک نفر از مدیران5ملی المپیک، 

نفر ۳0نفر از رؤسای فدراسیونهای ورزشی،  52بدنی،  نفر از کارشناسان مرکز استعدادیابی سازمان تربیت9

نفر از مربیان تیمهای  52کشور،  از مدیران و رؤسای پایگاههای قهرمانی و استعدادیابی مراکز استانهای

عنوان نمونه  نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها مطلع در ورزش قهرمای به 86نفر از نخبگان و  20لی، م

انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفی، برگزاری جلسات شورای راهبردی و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 

بر این،  بندی شدند. عالوه تهدید تأیید و براساس آزمون آماری فریدمن رتبه7فرصت و ۴ضعف، 1۳ قوت، ۴

در ورزش قهرمانی کشور با تنگناها و چالشهایی همچون نگاه مدیران و  نشان داد استعدادیابی نتایج 

ورزش قهرمانی، فعالیت پایگاههای قهرمانی و مراکز  مسئوالن ورزش کشور به ورزش مدارس به عنوان پایة

باشگاههای ورزشی در پرورش  قهرمانی، فعالیت استعدادیابی، حضور بخش خصوصی در استعدادیابی ورزش

 استعداد، تأثیر مسائل سیاسی بر عملکرد سازمانها و نهادهای مجری استعدادیابی، فقدان نظام جامع

ساالری در تعیین مدیران و مربیان ورزشی کشور،  حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه، فقدان شایسته

ساختارمند در استعدادیابی وضعیت اقتصادی معیشتی خانوادههای دارای اجرایی و  فقدان طرح یکپارچه،

ورزشی بانوان، امکانات و تجهیزات مناسب برای استعدادیابی و  استعداد، محدودیتهای حاکم بر فعالیتهای

تدوین برنامة راهبردی و انتخاب راهبردهای  .آمایش و قطببندی ورزشها در نقاط مختلف کشور مواجه است

تهدیدها و کمک به کاهش  منظور استفادة حداکثر از قوتها و فرصتها و برطرف ساختن ضعفها و به مناسب

 (5. )شود آثار برخی از این تنگناها و چالشها بر عملکرد استعدادیابی در ورزش قهرمانی پیشنهاد می

انجام داده زشی با عنوان مروری بر مطالعات استعدادیابی ور ای مقاله ،1۳97در سال  محمدحسین نوری 

بر تأثیرات  المللی ورزشی عالوه موفقیت کشورها در میادین بینبیان می کند است که در این مقاله 

جانبة آن کشورها محسوب میشود و یکی از علل  توانمندیهای همه اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و

گیرد. فرایند کشف مورد نشأت می ای، از این حرفه گذاری باالی کشورها در ورزش قهرمانی وسرمایه
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مهمترین موضوعاتی است که امروزه  شده، از ورزشکاران مستعد، برای شرکت در برنامة تمرینی سازماندهی

شاخصهای ذاتی مانند ژنتیک را در شناسایی استعداد  تعداد معدودی از الگوها تأثیردر ورزش مطرح است. 

بر ارزشیابی مهارت بعد از آموزش  که مبتنی بیشتر پژوهشها الگوهاییدانند؛ درحالیکه ورزشی مناسب می

همزمان با در نظر گرفتن شاخصهای  دانند. دستة شایان توجه دیگری از مطالعاتکننده می هستند، تعیین

 (10. )روانی نیز تکیه دارند های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و مهارتی، بر شاخصهای حوزه

در زمینة تعیین شاخصهای مؤثر و هنجاریابی ورزشکاران نخبه در سالیان  گرفته طالعات مفصل انجامبا م

طور اختصاصی مطرح کرد.  جانبه آن هم مختص هر رشتة ورزشی به کارامد و همه اخیر، میتوان الگوهایی

حالیکه روش یا شناسایی مهمترین شاخصها و هنجاریابی ورزشکاران نخبه است. در عبارتی تمرکز بر به

عنوان مجموعهای از تواناییهای فرد در نظر بگیرد و در  شده را به همة متغیرهای تعیین الگویی که بتواند

متغیرها را نیز مالحظه کند، وجود ندارد. در واقع یکی از دشوارترین مسائل  (درجة اهمیت) صورت لزوم وزن

 کور برای موفقیت در ورزشی خاص است. استعدادیابی، تعیین سهم هر یک از عوامل مذ در خصوص

بررسی  در مقاله نقش مدیریت استعدادیابی در ورزشهای رزمی به  ،1۳97و همکاران درسال محمد نوحی

نفر از افراد دارای 200منظور  بدین پرداخته است.های رزمی  استعدادیابی در رشته تعیین نقش مدیریت

ربیان گروههای ملی و قهرمانان جهانی و آسیایی )خانمها و در فدراسیون ورزشهای رزمی، ممدیریت  قهساب

مرد 1۴2متخصصان آشنا به مسائل مدیریت استعدادیابی ورزش )  و خبرگان و1۳9۳تا 1۳8۴آقایان از سال 

داوطلبانه در پژوهش شرکت  گیری هدفمند انتخاب شدند و بهصورت زن( با استفاده از روش نمونه58و 

ساخته و دارای پایایی و روایی مناسب استفاده شد. در بخش  های محقق پرسشنامهکردند. همچنین از 

 منظور استخراج عاملها و مؤلفه ها از روش آماری تحلیل عاملی به وتحلیل یافته استنباطی برای تجزیه آمار

 هتج که شد استفاده پرسشنامه ها درونی پایایی بهکرونباخ برای محاس های مربوطه و از ضریب آلفای

 های علی معنادار نبودند و مؤلفه رابطه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تمام0/05 سطح آلفا معناداری

 تقریب مجذورات میانگین خطای ۀ های عوامل فرهنگی با ترک نکردن سازمان غیرمعنادار بودند. ریش

در مدل تحت بررسی CFIو NFI ،AGFIو GFIهای  گزارش شد. میزان مؤلفه0/09شده برابر  مدل ارائه

افزار لیزرل  دست آمد. با توجه به شاخصها و خروجیهای نرم به0/85و 0/9، 0/87، 0/8۳بهترتیب برابر 

دهند که در مجموع  شده نشان می ارائه اند و شاخصهای ها نسبتًا با مدل منطبق میتوان گفت که داده

 (9. ) شده از برازش مناسبی برخوردار است  مدل ارائه

کلیدی و قرار  دارد استفاده از مدیریت استعداد و شناسایی پستهای پژوهش بر آن تأکیداین ی که ا نکته

در  این خود میتواند به بهبود امور کمک شایانی کند. اما آنچه هاست که دادن افراد شایسته در این منصب
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باشد، وجود حمایت  همراه داشته در سازمان به شود مدیریت استعداد نتایج مطلوبی را نهایت سبب می

 .موفقیتی حاصل نخواهد شد مدیران و تداوم این حمایت است، در غیر این صورتبه جان همه

مقاله تدوین الگوی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران را با 1۳99در سال  و همکاران امین کالنی

ماهیت  . با عنایت بهانجام دادند هدف ، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران 

 (7) .ها استفاده شد پردازی برخاسته از داده اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه

 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری،۳8نشان اولیه و 296نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 

 شده های شناسایی ندی شدند. در نهایت مقولهب مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه12نشانهای نهایی در 

 حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و

 های مطالعه حاضر میتواند به مدیران و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته

 گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک تا با بهره سیاستگذاران ورزش قهرمانی کمک نماید

 گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را از سازمانهای متولی به رفع عوامل مداخله

 (7.)تسریع بخشند

تدوین الگوی جامع استعدادیابی در ورزش در مقاله  1۳99در سال  و همکاران امین کالنی پژوهش  نتایج

فرآیندی برای  نشان داد برای مدیریت کردن استعدادیابی ورزش قهرمانی کشور، نخست باید رمانیقه

 عنوان عواملی استعدادیابی وجود داشته باشد. در الگوی اشاره شده فرآیند استعدادیابی به

آمدها در پیش که به صورت مستقیم بر پدیده اصلی تأثیر میگذارد مشتمل بر پنج مقوله به دست آمد شامل

غربالگری، شناسایی و  سال(، فرآیند )کشف و16)چالشهای درونی و بیرونی(، ورودی )کودکان هشت تا 

پساقهرمانی( و بازخورد  استعدادگزینی، جذب و هدایت، استعدادپروری و نخبگی(، خروجی )قهرمانی و

 (7.))درونی و بیرونی( بود

در مقاله نقش مدیریت استعدادیابی در ورزشهای رزمی به بیان  ،1۳98و همکاران در سال  محمد نوحی

 کشور ایران توجه کمتری به بحث مدیریت و فرایند با وجود منابع انسانی درکه این نکته می پردازد 

 اند، از طریق ها به مقام قهرمانی رسیده این رشته طوریکه اغلب ورزشکارانی که در استعدادیابی میشود، به

 (9)اند.ی کشف نشده بودهاستعدادیاب

استعدادیابی ورزشهای شاخصهای  معرفی و بررسی نهپژوهشی در زمی ،1۳90در سالو همکاران،  کهندل 

حرکتی، شاخصهای  –شاخصهای آنتروپومتریکی، شاخصهای جسمانی  ترتیب رزمی از دیدگاه مربیان، به

ورزشهای رزمی  ن اولویتهای استعدادیابی درعنوا روانی و اجتماعی را به فیزیولوژیکی و در نهایت شاخصهای

 (8. ) معرفی کردند
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 گیری بحث و نتیجه

گذارد مشتمل بر پنج  که به صورت مستقیم بر پدیده اصلی تأثیر می عنوان عواملی فرآیند استعدادیابی به

فرآیند سال(، 16درآمدها )چالشهای درونی و بیرونی(، ورودی )کودکان هشت تا  پیش شامل استمقوله 

غربالگری، شناسایی و استعدادگزینی، جذب و هدایت، استعدادپروری و نخبگی(، خروجی )قهرمانی  )کشف و

 است. پساقهرمانی( و بازخورد )درونی و بیرونی(  و

و در  الگوی استعدادیابی چین، استرالیا و کانادا دارای سیستمهای استعدادیابی مبتنی بر شخص میباشند

 آموزش .شرقی سابق و اتحاد شوروی نیز استعدادیابی سیستماتیک انجام میشده استکشورهای آلمان 

  .وپرورش اصلیترین نهاد مجری استعدادیابی در این کشورها است

عوامل مؤثر  مقوله نهایی الگوی مدیریت استعدادیابی که بیشترین تأثیر را در فرآیند استعدادیابی دارد

 شرایط اقتصادی، ویژگیهای فردی، ورزش همگانی، محیطی است که موقعیت جغرافیایی،

 سیاستگذاری، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، فرهنگ، نیازهای اجتماعی و انگیزش، زیرساختها ازجمله

 نوبه خود تأثیر بسزایی در های پژوهش حاضر است که هر یک به آمده از یافته دست های فرعی به مقوله

 مدیریت الگوی استعدادیابی دارند. 

استعدادیابی ورزشی به چالشها، تنگناها و کمبودهای  گرفته در حوزة این مقاله با مروری بر مطالعات صورت

هنوز الگوی  عدادیابی علمی اشاره دارد. مطالعات حوزة استعدادیابی ورزشی نوپا بوده وموجود در مسیر است

 ای که دربرگیرندة همة ابعاد باشد، ارائه نشده است. جانبه مشخص و همه
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