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 چکیده:
از مهمترين شده،  فرايند كشف ورزشكاران مستعد، براي شركت در برنامة تمريني سازماندهي

گرفته در حوزة  موضوعاتي است كه امروزه در ورزش مطرح است. اين مقاله با مروري بر مطالعات صورت

استعداديابي ورزشي به چالشها، تنگناها و كمبودهاي موجود در مسير استعداديابي علمي اشاره دارد. 

و همچنين Science Directو PubMedجستجوي مقاالت در پايگاههاي اطالعاتي معتبر مانند 

SCOPUS وSpringer  با جستجوي كلمات استعداديابي در ورزش، شاخصهاي استعداديابي در ورزش

مقاله صورت پذيرفت. 60و الگوهاي استعداديابي انجام و بررسي نهايي روي بيش از  (ذاتي و اكتسابي)

خص و همه جانبه اي كه نوپا بوده و هنوز الگوي مش 21مطالعات حوزة استعداديابي ورزش كانگ فوتوآ

دربرگيرندة همة ابعاد باشد، ارائه نشده است. تعداد معدودي از الگوها تأثير شاخصهاي ذاتي مانند ژنتيك 

درحاليكه بيشتر پژوهشها الگوهايي كه مبتني بر  را در شناسايي استعداد ورزشي مناسب ميدانند؛

نند. دستة شايان توجه ديگري از مطالعات ارزشيابي مهارت بعد از آموزش هستند، تعيين كننده ميدا

همزمان با در نظر گرفتن شاخصهاي مهارتي، بر شاخصهاي حوزه هاي فيزيولوژيكي، آنتروپومتريكي، 

. بدين منظور از منابع مختلفي همچون مقاالت معتبر و كتابهاي بيومكانيكي و رواني نيز تكيه دارند

بهره  21يات و نظر مربيان رشته ورزشي كانگ فوتوآو همچنين تجرب 21مربوط به حوزه كانگ فوتوآ

 گرفته شده است و سعي شده مطالب به شيوه اي روان در اختيار مخاطب قرار گيرد.

 : کلمات کلیدی 

۲1کانگ فوتوآ ،ورزشكاران، استعداديابي ورزشي، الگوهای استعداديابي، شاخصهای استعداديابي،  مروری،
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 :مقدمه

شرايط .2استعداد ذاتي مناسب؛  1. عامل است3موفقيت در ورزش قهرماني در گرو حداقل 

 (.6) تسلط به مهارتهاي تكنيكي.3رواني مطلوب، 

به گفتة بسياري از مربيان و صاحبنظران از بين عوامل مذكور، استعداد ذاتي يا مادرزادي در 

از تحقيقات و مطالعات اخير نيز وامل در زمينة ورزش قهرماني است. مهمترين عاز  اولويت و يكي

طور يكسان توزيع نميشود و  ميتوان نتيجه گرفت كه همة اين خصوصيات بين تمام افراد به

يادگيري، رشد مهارتي، تركيب بدني و  كنندهاي در بنابراين اختالفات فردي، عامل تعيين

شود، يكي از عواملي كه سبب اختالف بين افراد مي (.8) آيد ار ميظرفيتهاي بدني افراد به شم

است. استعداد موجب تسريع در يادگيري يك كار يا فن جديد شده و بر سطح مهارتي » استعداد»

كه فرد به دست مي آورد، تأثير ميگذارد. بروز استعداد به عوامل مختلفي همچون زمان و مكان 

. فرآيند تأثير اين عوامل دچار تغيير شود ر هر لحظه ميتواند تحتمناسب نياز دارد. بنابراين د

شده، يكي از  كشف ورزشكاران با استعداد، براي شركت در يك برنامه تمريني سازماندهي

 (.3ورزش مطرح است)مهمترين موضوعاتي است كه امروزه در 

متفاوتند و بدون شك توان به اين نكتة مهم اشاره كرد كه خصوصيات ذاتي بسيار زياد و  مي

توجه به پراكندگي  همة افراد ظرفيت و استعداد يكساني براي پذيرش كار مشابه ندارند، و با

وسيعي كه بين انواع ورزشها از نظر نيازهاي فيزيكي، فيزيولوژيكي، روانشناختي، تيپ بدني و 

رد صحيح قرار دادن ظرفيتهاي بيولوژيكي وجود دارد، به كار گرفتن اطالعات دقيق و علمي در مو

 (4.)چون و چرا محسوب ميشود  هر فرد در ورزش متناسب با استعدادهاي وي، ضرورت بي

همواره ورزش قهرماني مورد توجه و عالقة مردم و مسئوالن كشور است و به همين دليل ساالنه 

يقي در بندي دق بخش زيادي از منابع مادي و معنوي صرف اين امر ميشود. اما متأسفانه اولويت

ورزش قهرماني كشور وجود ندارد. يا اگر در طرح جامع ورزش كشور به آن پرداخته شده است، 

انداز روشن و منطقي كه در  ها، بدون چشم گيرد، بلكه فعاليتها و برنامه مورد توجه قرار نمي

تصادفي صورت  سطح ملي پذيرفته شده باشند، به اجرا گذاشته ميشوند و تحقق آرزوهاي بزرگ به

 .(1نيز از اين مقوله مستثنا نيست ) شوند. استعداديابي در ورزش قهرمانياي تعقيب مي و سليقه

بايد نظام جامع، راهبردي و مدوني بر استعداديابي در ورزش قهرماني كه بخش عمدهاي از 
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شود، حاكم باشد. بر مبناي چنين برنامة جامع و فعاليتهاي نظام ورزشي كشور محسوب مي

هبردي، استعداديابي در ورزش قهرماني خواهد توانست بدون تأثير پذيرشي از شرايط مديريتي را

 حاكم، حركت توأم با موفقيت خود را استمرار بخشد.

 

 

 روش کار :

در اين مطالعة مروري كه از نوع توصيفي است، فرايند با جستجوي كلمات كليدي استعداديابي 

)ذاتي و اكتسابي( و الگوهاي استعداديابي در مقاالت ورزش، شاخصهاي استعداديابي  در

و SCOPUSهمچنين Science Directو PubMedاطالعاتي معتبر مانند  پايگاههاي

Springerمطالعات داخلي، كه اغلب به تعيين شاخصهاي اثرگذار و هنجاريابي  آغاز شد. سپس

پايان 10مقاله و 30وي بيش از شدند. بررسي و مرور نهايي ر ورزشكاران نخبه پرداخته اند، رصد

مطالعة همراستا ارائه شد. در ادامه به بررسي 10از  نامه و رساله انجام گرفت. سپس نتايج بيش

نتايج و دستاوردهايشان و احياناً كاستيهاي  همراه شده در استعداديابي ورزشي به الگوهاي مطرح

تر بر شاخصهاي استعداديابي  صياختصا آنها پرداخته شده است. سپس به مطالعاتي كه به طور

شده اند، پرداخته شده است. در پايان  ، متمركز21رشته هاي ورزشي رزمي مانند كانگ فوتوآ

همه جانبه ارائه دهند، مطرح شده  مطالعات جديدي كه تالش دارند روشها و الگوهاي معتبر و

ورزشي در گروهي از عملكردهاي  است. الگوهاي نظري متعددي براي شناسايي عوامل مؤثر بر

ميشود. بيشتر الگوها،  ورزشكاران، ارائه شده كه تعدادي از آنها يك دوره تمرين را نيز شامل

شناخت درست اين  گيرند؛ بنابراين استعداد ورزشي را حاصل مجموعه اي از متغيرها در نظر مي

 شود.متغيرها كمك ميكند تا فرايند استعداديابي ورزشي با توفيق بيشتري همراه 

 

 : بیان مسئله

 .در اين بخش از مقاله به بررسي الگوهاي استعداديابي ورزشي خواهيم پرداخت

 به شرح زير مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند: الگوهاي استعداديابي ورزشي

تا 10ايور با ارزشيابي خردساالن  -الگوي پنج مرحله اي بار ( : 1975الگوي بار و ايور) -

ساله براساس متغيرهاي پيكرشناسي، فيزيولوژيكي، رواني و عملكرد ورزشي آغاز ميشود، 12
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دهي پارامترها ادامه پيدا ميكند،  هاي انجام گرفته جهت وزن با تعيين ضريب براي ارزشيابي

سپس ظرفيت و پاسخ به سختي تمرينات با شركت دادن افراد در يك دوره تمريني كوتاه 

. در مرحلة بعد تاريخچة خانوادگي فرد به لحاظ قد و قامت و سابقة مدت ارزيابي مي شود

ورزشي بررسي ميشود و در نهايت يك معادلة رگرسيون )پيشگويي( براساس اطالعات 

 حاصله محاسبه مي شود.

با ارزيابي عام شاخصهاي ( 1976اي گيمبل  ) الگوي سه مرحله(: 1976الگوي گيمبل) -

ل  شروع شده، سپس شاخصهاي آنتروپومتري ارزيابي شده و سا13تا 11فيزيولوژيكي افراد 

 .در نهايت انگيزة ورزشكاران بررسي ميشود

تنها بر متغيرهاي روانشناختي تمركز دارد و مراحل (: اين الگو 1977الگوي جونز و واتسون) -

يك عملكرد ورزشي خاص شروع ميشود، سپس براي ارزيابي عملكرد،  آن با تعريف

شوند؛ سپس از طريق رگرسيون چندمتغيره به پيشگويي  مي ني انتخابپارامترهاي روا

 پردازد. مي

هايي كه از ورزشكاران  براساس نظرية جرون نيمرخ(: 1978الگوي استعداديابي جرون) -

شوند، جامعيت الزم براي شناسايي استعدادهاي ورزشي واقعي را ندارند. مستعد تهيه مي

نيمرخ يك ورزشكار برجسته در يك رشتة ورزشي روش پيشنهادي جرون شامل تعيين 

خاص و سپس مقايسة شرايط افراد ردههاي سني با نيمرخ ورزشكار برجسته است. اين الگو، 

 .كندهمة شاخصهاي مؤثر بر عملكرد را لحاظ نمي

اين دو محقق كانادايي و فرانسوي الگوي گيمبل  (: 1982)الگوي استعداديابي مونت و كازورال -

آزمايش گذاشتند. آنها جزييات مربوط به  كاملتر كردند و آن را روي شناگران به را(1976)

پيشگويي بايد براساس آنها صورت  نحوة شناسايي متغيرهاي پيكري و فيزيولوژيكي را كه

 .پذيرد، تعيين و دو مرحله براي استعداديابي شنا پيشنهاد كردند

ولين بار شناسايي تيپهاي بدني مناسب در اين الگو براي ا(: 1982)الگوي استعداديابي درك -

داد و آمادگي جسماني عمومي را بدون توجه به  هاي ورزشي گوناگون را مدنظر قرار رشته

 ورزشي خاص، شاخص استعداديابي معرفي كرد؛

اين الگو براساس اجراي مهارت بعد از آموزش شكل (: 1985) الگوي استعداديابي وودمن -

شاخصهاي ذاتي مانند ژنتيك نميتواند عاملي  كه اساساً توجه به گرفت و اين ايده مطرح شد
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بلكه ورزشكاران بايد به سني برسند .كننده در شناسايي استعدادهاي ورزشي باشد تعيين

هنگام اجراي اين مهارتها  كه بتوانند مهارتهاي ورزشي خاص هر رشته را آموزش ببيند و

با ارائة اين  عنوان شاخص استعداديابي به ارزيابي شوند. ايدة مالحظة شاخصهاي مهارتي

 رو اين الگو بوده و همواره الگو تكامل يافت و تا به امروز بيشتر پژوهشهاي استعداديابي دنباله

 .اند عنوان شاخصي كليدي تأكيد داشته به پارامتر مهارت به

پيكري، ابتدا در پنج حيطة جسماني، اين الگو در (: 1989)الگوي استعداديابي راسل  -

شناختي آزمونهاي پايه صورت ميگيرد، سپس  جامعه حركتي، روانشناختي و -ادراكي

ورزشكاران نخبه و ردة ملي در اين آزمونها  گزينش افراد مستعد براساس مقايسه با نتايج

 .گيرد صورت مي
 

روشني قابل  حوزة الگوهاي استعداديابي ورزشي سير تكاملي آنان به ا تعقيب مطالعات درب

است. الگوهاي ابتدايي بيشتر بر شاخصهاي ذاتي مانند ژنتيك استوار بودند و پارامترهاي  تشخيص

ديگر مانند پارامترهاي روانشناختي، بيومكانيكي و مهارتي را كمتر مدنظر داشتند،  بسيار مهم

 بر مدنظر قرار دادن پارامترهاي راسل عالوه ونهايي مانند الگوي وودمن  درحاليكه الگوهاي

آنتروپومتري، بيومكانيكي و رواني، بر پارامترهاي مهارتي نيز تكيه داشتند و در  فيزيولوژيكي،

شاخصهاي »را بر استعداديابي براساس  «ارزيابي مهارت بعد از آموزش»براساس  واقع استعداديابي

س براي آموزش مهارت و سپ ها  سن مناسب استعداديابي در بيشتر رشته مقدم دانسته و «ذاتي

 (4) .گيرند سال در نظر مي(  14تا 11ارزيابي چگونگي اجرا) بين 

 

 يافته های تحقیق :

 معيارهاي استعداديابي را به ظرفيتهاي بدني، ظرفيتهاي بيومكانيكي،( 1994) بلومفيلد

 :بندي كرد طبقه به شرح زير ظرفيتهاي فيزيولوژيكي و ظرفيتهاي رواني

طول دستها، عرض شانه، طول پاها، عرض لگن، نسبت تنه پيكرسنجي و تركيب بدن : قد،  -1

 به پاها، نسبت تنه به قد، درصد چربي بدن، شاخص تودة بدني، تودة بدون چربي

 قابليتهاي فيزيولوژيكي: ميزان تحمل اسيد الكتيك، عملكرد قلبي تنفسي و مقاومت در -2

 هوازيهوازي، ظرفيتهاي هوازي و بي  برابر خستگي، توان هوازي و بي
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تواناييهاي بيومكانيكي: قدرت، سرعت، توان، استقامت، انعطافپذيري، چابكي، تعادل، زمان  -3

 عكسالعمل، هماهنگي عصبي عضالني و هماهنگي بينايي حركتي

ويژگيهاي روانشناختي: قدرت تمركز، انگيختگي، جسارت، غلبه بر فشارهاي رواني، هوش  -4

 (4. )اني و اعتمادبه نفستاكتيكي، روحية همكاري، تعادل هيج

 پژوهشها به سمت شناسايي1994پس از تعيين معيارهاي مذكور توسط بلومفيلد در سال ،

 صورت اختصاصي پيش رفت.  مهمترين آنها در هر رشتة ورزشي به

شناخت افراد مستعد را از نوع فيزيولوژيكي، آنتروپومتريكي،  آزمونهاي الزم در (2001) بورگس

شناسي معرفي كرد كه اولويت آنها برحسب نوع  جامعه قابل اندازهگيري ارثي ورواني، موارد 

ورزشكاران نخبه در اين پارامترها، چالشي جذاب پيش  سپس هنجاريابي (6)ورزش متفاوت است 

سالهاي اخير شناخت صحيح شاخصهاي تأثيرگذار هر  طوريكه در روي پژوهشگران قرار داد، به

ورزشكاران نخبة آن رشته، گسترة پژوهشهاي  ورزشكاران با هنجاررشتة ورزشي و مقايسة 

 .دهد استعداديابي ورزشي را شكل مي

( شاخصهاي استعداديابي فوتبال را تعيين و هنجار ورزشكاران نخبه را اندازه 2006پين و گاردنر)

 (7) .گيري كردند

ريكي، بيومكانيكي، آنتروپومت در پژوهشي مشابه شاخصهاي اصلي( 1391) صادقي و همكاران

تيم ملي ايران را مقايسه  فيزيولوژيكي، رواني و وضعيت قامتي اسكلتي عضالني فوتساليستهاي زن

بيومكانيكي ورزشكاران  برخي ويژگيهاي آنتروپومتريكي و(1391ادقي و همكاران )( ص8)كردند 

 (8) .تيم ملي زنان در رشته هاي تكواندو، جودو و وشو را مقايسه كردند

 تري براي تعيين شاخصهاي استعداديابي ورزشي براساس سالهاي اخير پژوهشهاي تخصصي در

 كاهش اطالعات و (PCA) روشهاي تجزيه وتحليل پيشرفته تر مانند روش آناليز اجزاي اصلي

جستجوي اصل اطالعات از واريانس) صورت گرفته و از خيل پارامترها، مهمترين و مؤثرترين 

 به (PCA)كارگيري روش آناليز اجزاي اصلي با بهادقي و همكاران شود. صحاصل مي آنها

شتاب و دامنة حركتي ران، زمان استعداديابي در تكواندوي بانوان پرداخته و پارامترهاي 

عنوان مهمترين و مؤثرترين  تعادل پويا، چابكي، قدرت، نسبت وزن به قد را به العمل،عكس

 (8).بانوان معرفي كردند تكواندوي پارامترهاي استعداديابي در
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 :نتیجه گیری
 

گرفت، اما با مي صورت سنتي و تكنيكهاي چشمي انجام استعداديابي به در گذشته

اين  امروزه مدلهاي استعداديابي علمي و نوين زيادي پا به پيشرفتهايي كه در علم صورت گرفت،

خوبي  بسياري از اين مدلها بهشوند و  مي كار گرفته شده و اند كه در دنيا به عرصه گذاشته

شدن مدلهاي استعداديابي  منظور اجرايي و كاربردي اند. به نيازهاي اين عرصه بوده جوابگوي

 گيري، نرم وسايل مخصوص سنجش و اندازه ورزشي، ابزار و نوين امكاناتي مانند سالنهاي

متخصصان امر قرار گيرد. اختيار  كامپيوتري، وسايل تستهاي آزمايشگاهي و ... بايد در افزارهاي

 موجود باشد، به اين امكانات در بسياري از نقاط كشور وجود ندارند يا اگر همانطوركه ميدانيم،

 بالاستفاده يا خارج از سرويس هستند. نبود اين امكانات صورت صورت ناقص، محدود و گاه به

 ايي متخصصان در بهاستعداديابي و كاهش توان موجب كم شدن توان اجرايي مدلهاي نوين در

بازگشت و درجا زدن در روش سنتي  تستها و روشهاي مختلف استعداديابي و در نهايت كارگيري

 .شودمي

دستگاه معيني بصورت هماهنگ و جدي به استعداديابي نمي پردازد و طرح با توجه به  اينكه 

صورت ه هاي دور باز گذشته  21جامعي در اين زمينه وجود ندارد و همچنين ورزش كانگ فوتوآ

شده، اما متاسفانه مطالعاتي در زمينه استعداديابي آن صورت نگرفته است بنابراين رزمي اجرا مي

 21پيشنهادات زير جهت توسعه امر استعداديابي در ورزشهاي رزمي بخصوص ورزش كانگ فوتوآ

 ارائه مي شود:

 افته و همچنين نقش تربيتي منابع انساني و تجهيزاتي مراكز استعداديابي استانها توسعه -

 استانها در امر استعداديابي مشخص و بارز گردد. بدني

ويژه ورزش  در نظام ورزش كشور به استعداديابي به عنوان يكي از اولويتهاي تحقيقي  -

تحقيق و توسعه استعداديابي  قهرماني كشور منظور و مورد حمايت جدي قرار گيرد و نظام

 طراحي شود.

فراهم گردد. به ويژه با حمايت  فعّالسازي بخش خصوصي در امر استعداديابيهاي  زمينه -

گذاري  استعدادها، سرمايه دولت از باشگاههاي خصوصي فعّال در امر استعداديابي و پرورش

 الزم را در پشتيباني از ورزش قهرماني كشور به عمل آورد. 
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تقسيمات كشور يعني روستاها،  استعدادهاي ورزشي كشور از پايينترين سطح غربالگري ملّي -

  .و مراكز استانها صورت گيرد بخشها، شهرستانها
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