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 ۲۱مروری بر استعدادیابی در ورزش کانگ فو توا 
  

 سیر راهدار سلیمان زارع 
 

 

  چكیده
 

در زمان کنونی کسب و جابجایی رکوردهای ورزشی بصورت تصادفی نمی باشد بله    زمینه و هدف:
کانگ  دقیقا بر علوم ورزشی، نتایج علمی، دستاوردهای تجربی و کشف استعدادهای موجود می باشد  

ی  21فوتوا   با رویکردها رانیا  یمل  یورزش رزم  کبه عنوان  به حوزه تخصصی  نیازمند ورود  ی 
استعدادسنجی جهت پیشرفت روزافزون می باشد این پژوهش نیز در راستای همین منظور علمی و  

شده   گرفته  علمی صورت  های  تئوری  نیز  و  گذشته  تحقیقات  نتایج  از  استفاده  و  مروری  بصورت 
 می باشد.   21در ورزش کانگ فوتوا  یابیهدف از پژوهش حاضر بر استعداد است.

لعات صورت گرفته در حوزة استعدادیابي ورزشي کانگ فوتوا  این مقاله با مروري بر مطا  روش:
چالش  21 مبه  در  موجود  كمبودهاي  و  تنگناها  داردها،  اشاره  علمي  استعدادیابي  اساس   سیر  بر    و 

داخلی و خارجی در ارتباط با   در پایگاه هاي اطالعاتي معتبربررسی مروری بر همه مقاالت مطرح  
   طرح شده است.  21در ورزش کانگ فوتوا  ی ابیاستعداد

فوتوا    ها:یافته کانگ  ورزشي  استعدادیابي  حوزة  علمی    21مطالعات  و  مناسب  به صورت  تاکنون 
نگرفته  ابعاد    انجام  اي كه دربرگیرندة همة  الگوي مشخص و همه جانبه    ورزش مطرح در  و هنوز 
سنجش  -1)  نه یزم  چهارپژوهش حاضر نشان داد که    یهاافته یباشد، ارائه نشده است.  21کانگ فوتوا  

ورزش قابل -2  یسالمت  قابل-3  یجسمان  تیسنجش  عوامل  ی روانشناس-4  یحرکت  تیسنجش   )
ورزش    ی ابیاستعداد فوتوا  در  تشک  21کانگ  فرا ی م  لیرا  عوامل  )کشف    ز ین  ی ابیاستعداد   ند یدهند. 

   می باشند ( یریکارگانتخاب و به   نش،ی گز استعداد،  ییاستعداد، شناسا 
هاي ذاتي مانند  تأثیر شاخص ی  ابیاستعداد   یتعداد معدودي از الگوهانتایج نشان می دهد    گیری:نتیجه

دانند؛ درحالي كه بیشتر پژوهشها  مناسب مي   21ژنتیك را در شناسایي استعداد ورزشي کانگ فوتوا  
  ی ابی در استعداد  لیعوامل دخ  ییشناسا الگوهایي كه مبتني بر ارزشیابي مهارت بعد از آموزش هستند  

  ی انتخاب منابع انسان  یبرا   یجامع  یتا الگو  به وجود می آوردامکان را    نیا  21کانگ فوتوا    ورزش
 صورت گیرد. مناسب  یدر بستر ی قهرمان تها به سمآن  تیو هدا

 استعدادیابي، هاي شاخص  استعدادیابي، الگوهاي ورزشي، مطالعه مروری، استعدادیابي  کلیدواژه ها:

 . 21 فوتوا کانگ
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 مقدمه 

شود. در قرن   یشامل م  ی و علوم ورزش  یبدن   ت یافراد را ترب  ت یو ترب  م یاز تعل   ی امروزه بخش مه

جامعه    ، یشناس  ست یز  ، یعلوم پزشک  یدستاوردها  نیبا استفاده از آخر  ی بدن  ت یترب  یبرنامه ها   ستم یب

شناس  ، یشناس مد  یروان  به عنوان    ی زیریپ  ت یریو  نقش ورزش  است.  تأم  ی کیشده    ن یاز عوامل 

  زه یتواند انگ  ی از ابعاد ورزش که م  یکیاست.    یهیبد   ی افراد جامعه امر  ی و روان  ی جسمان  المتس

برا  ی مناسب  یها افراد جامعه به و  ی را  ا  ژهیورزش کردن در    ی کند ورزش قهرمان  جاد ی در جوانان 

در راستا  حیاست. روند صح قهرمان  ی حرکت  افراد    ی م  یارتقاء سطح ورزش  متضمن جذب  تواند 

نها در  و  نتا   ت یمناسب  قهرمان  جیکسب  ورزش  مختلف  سطوح  در  نت   یبهتر  در    ن یچن   جاد ی ا  جه یو 

که    یکسان  یبرا  ژهیجالب به و  یبه عنوان موضوع  ی ابیاستعداد  ی  طهی بشود. ح یبالقوه ا یها  زهیانگ

ورزش شده    ی ایچشم دارند به سرعت وارد دن  ی کنند و به سطوح رقابت  ی با ورزشکاران جوان کار م

موضوع هنوز در   ن یبوده است. ا  ی عیانتخاب طب  ی ورزشکاران بر مبنا  یی اواخر شناسا  نیا است. تا  

ب  یاریبس براساس  اغلب  نوباوگان  دارد.  وجود  کشورها  ورزش  یمرب  نش یاز  عملکرد  در    یو  آنان 

علت که آثار بلوغ بر عملکرد را   نیروش به ا  نیوجود، ا نیهمساالن خود انتخاب شده اند. با ا سهیمقا

از سو  ردیگ  ینم  نظردر   پذ  ریدر سا  تیبرآورد موفق  گر،ید  یو  امکان  با    ینم  ریرشته ها را  کند 

زمان  یی ها  ت یمحدود منابع  خطر صرف  به  توجه  با  است.  رو  و    ی اخالق  ، یاجتماع  ، یمال  ، یروبه 

شناخت با  ، یروان  جوان تصم  ک ی  ی برا   د یچگونه  در بعض  ی ریگ  میورزشکار  از کشورها،    یکرد؟ 

ز  رزشکارانو  ییشناسا  حد  تا  گز  ی مبتن  ی ادیمستعد  خود  فلسفه  استعداد   ی نشیبر    د یبا  ی ابیاست. 

  ی مورد عبارت اند از: برخوردار نیدر ا  یشده انجام شود. عوامل اصل ینظام سازمانده ک یبراساس 

تمر برنامه  مستعد،  و  جوان  ورزشکاران  تندرست  ینیاز  انگ   یخوب،  بازب  زهیو  در  متون،    ینیباال. 

ها استعداد  ییورزش  نظام  حدود   یابیکه  تا  از:    یرا  اند  عبارت  اند،  داده  قرار  استفاده  مورد 

  ی درباره یمحدود  قاتیتحق  یول  سبال؛یو ب  یهاک   ،یدانیدو و م  رجه، یش  ،ی کشت  ،یقرانیقا  ک،یمناستیژ

  در   که  است  موضوعی  استعدادادیابی وجود دارد.    21کانگ فوتوا  از جمله ورزش    یرزم  یرشته ها

  هموار   افتخار  قله   به   رسیدن   برای  را   راه  موفقیت  عوامل  شناسایی . دارد   ای  ویژه  اهمیت  ورزش  دنیای 

  می  متمایز نخبه ورزشکاران از را معمولی ورزشکاران ویژگیهایی چه شود مشخص  که این. کند می

  فرآیند   این .  است   ساخته   دشوار   را   استعدادیابی   به   پرداختن   موضوع   که   است   دشوار  بس   کاری   سازد

  برای   رفتاری  و  مهارتی  جسمانی،   الزم  شرایط  که  است  استعدادی  با  افراد  انتخاب  و  شناسایی   نیازمند

  انتخاب   و   شناسایی   استعدادیابی،   اصلی   هدف  بنابراین.  باشند  داشته   را   خاص   ورزش  در   موفقیت

و    یبالندگ  که ییاز آنجا.  دارند  خاص   ورزشی  رشته   برای  را  توانایی  بیشترین  که  است  ورزشکارانی

به هنگام افراد    ییشناسا   ابد،ی  یتبلور م  کیالمپ رینظ  یبزرگ  یورزش  ی دادهایملت در رو  کیانسجام  

استعدادها پرورش  بمنظور  چن   ی برا  شان یمستعد  در  جهان  ی نیادیم  نیحضور  سطح    ت یاهم  ی در 

تأثیرات اجتماعی و  بر  المللی ورزشی عالوه موفقیت کشورها در میادین بین   . (1)  است   افته ی  ی انده یفزا

توانمندی  و  ثبات  از  نمادی  همهاقتصادی،  میهای  محسوب  کشورها  آن  علل  جانبة  از  یکی  و  شود 

وسرمایه قهرمانی  ورزش  در  کشورها  باالی  می حرفه  گذاری  نشأت  مورد  این  از  فرایند  .  گیردای، 

ترین موضوعاتی شده، از مهم سازماندهی کشف ورزشکاران مستعد، برای شرکت در برنامۀ تمرینی  

   (.  9)است که امروزه در ورزش مطرح است

  ی که با ورزشکاران جوان، کار م  ی کسان  یبرا   ژه یجالب به و  یموضوعبه عنوان    ی ابیاستعداد   طه یح

  یی اواخر شناسا  نیورزش شده است. تا ا  یای چشم دارند، به سرعت وارد دن  یکنند و به سطوح رقابت
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بر مبنا ا  یعیانتخاب طب   یورزشکاران  بس  نیبوده است.  از کشورها وجود    یاریموضوع هنوز در 

همساالن خود انتخاب    سه یآنان در مقا  یو عملکرد ورزش  ی مرب  نشیبدارد. نوباوگان اغلب براساس  

اند با وجود ا  آثار بلوغ را در نظر نم  نیروش به ا  نیا  ن،یشده    گر،ید  یو از سو  ردیگ  یعلت که 

از نظر  روبه روست.    ییها  تیکند، با محدود   ینم  ریرشته ها را امکان پذ  ریدر سا  تیبرآورد موفق

استارت  و  ها  یکی (.  ۲۰۱۸)1هوم  نشانه  جام  ی از  در هر  تجز  ی نگاه علم  ی ا  عه رشد  تحل   ه یو    ل یو 

  ی تشناخت محققان به راح   نیآنهاست. با ا  ندیفرآ   یموضوعات و کشف علل و چگونگ  یو منطق  یعمق

از مسائل    ی کی. در ورزش که  ندیو کنترل نما  ت یو هدا  ی نیب   ش یپ  ، یرا بررس  ی توانند موارد علم  یم

آرزو  یاجتماع ا  یهمه    یاست،  حرفه  بخش  در  کنندگان  موفقیشرکت  است    تی،  کوتاه  زمان  در 

(14.)   

ترب  یو هزاران مرب  نیوالد  ونهایلیم  نوجوانان تحت  دارند که کودکان و  آ  ت یآرزو  از    ندهی آنها، در 

از علوم ورزش و نقش هر    یاز آگاه  ریغ  ان،یمرب  فیورزشکاران جهان شوند. از جمله وظا   نیبهتر

موفق  کی انتخ  ییتوانا  ت،یدر  برا   یروین   ابدر  ب   یمستعد  نظر  به  که  است  موردنظر    شتر یرشته 

در    تیموفق  یو الزم برا  هیاول   ازین  شیفوق العاده مهم و پ  یلصاحب نظران و متخصصان فن، عام

از    یمهارت  ای و انجام هر کار و    یریادگ ی  یافراد مستعد و نخبه برا  یو جستجو   نشیورزش است. گز

ورزش    ژهیآن در ورزش، به و  یو راهبردها  شهیاند   نیبشر بوده است. ا  یاز چالش ها   یکی  ربازید

و سپس   یشرق  یاروپا یو بعد از آن، ابتدا در کشورها یالدیم ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ یاز دهه ها یقهرمان

افراد مستعد را    نانیاز اطم   ی بتوان با درجه ا  ش یهدف که از پ  نیو با ا  یصنعت  یکشورها  ریدر سا

  جاد یاز عوامل ا   ی ک. یکرد   دایپ  وع یکرد، ش  ت یریو مد  یی شناسا  لف مخت  ی در رشته ها  یقهرمان  یبرا

  ط یکشف ورزشکاران مستعد، افراد بااستعداد که از شرا   ندی افراد استعداد " است. با فرآ  نیاختالف ب 

است  ی  شوند. استعداد موضوع  یم  ییو ... برخوردار هستند شناسا   یرفتار  ،یمهارت  ،یالزم جسمان

اندن را  آواز خو  ا یو    یخطاط  ، یتواند نقاش  یم  یدارد. هر فرد  یا   ژهیو  تیورزش اهم  یایکه در دن

و هکمن   زییلواز نظر  رسند.    یدر آنها م  یو استاد   یهستند که به خبرگ  یاما افراد کم  رد،یبگ  ادی

اول عمر    یآنها در سال ها  نشی افراد و گز  نیمانند هنر، کشف با استعدادتر  زیدر ورزش ن  (۲۰۰۶)

  ار یبس  یسطح از مهارت نکته    نیبه باالتر  دن یو کمک به آنها در رس  وستهیپ  تو سپس کنترل نظار

 ( 15) . است یمهم

 پراكندگي كه است  الگوهایي  و ها روش كمبود 21  فوتوا   کانگ  ورزشي استعدادیابي  در  اساسي  معضل

 بیومكانیكي، آنتروپومتري، هاي حوزه در استعدادیابي  مؤثر هاي شاخص  بین كه را زیادي

.  گیرد نظر در فردي هايتوانایي از ايمجموعه  صورت به دارد، وجود مهارتي و رواني فیزیولوژیكي،

 طبیعي .  شود  مالحظه صحیح طور به نتیجه،  در  تأثیرگذار و اساسي پارامترهاي همة سهم عبارتي به

 صحیح شناسایي براي معتبر و علمي اي رویه  وحدت  تواندمي  جانبه همه و كارامد الگویي یا روش است

 مربیان، بازدهي افزایش  زمان، در جویي صرفه.  كند ایجاد  21  فوتوا  کانگ  ورزشكاران استعدادهاي

 استعدادیابي علمي و الگوهاي ها روش مثبت پیامدهاي  تمرینات شدن  علمي و ورزشكاران كیفیت افزایش

 . است
 

 تحقیق  روش

 
1 Hume & Stewart 
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 اطالعاتیانتخاب سایت های معتبر   با فرایند است،  تحلیلی -توصیفي  نوع  از كه مروري مطالعة این در

نیز    در و  ورزشی  استدادیابی  بحث  با  شد21    فوتوا  کانگ  ورزشارتباط   هاي شاخص  شروع 

مانند    معتبر اطالعاتيهاي   پایگاه مقاالت در استعدادیابي الگوهاي و (اكتسابي و ذاتي) استعدادیابي

science  direct  ,pub med  همچنینspringer   ، scopus  به اغلب كه  داخلي، مطالعات سپس  .  آغاز شد 

 مرور و بررسي.  شدند  رصد اند، پرداخته نخبه ورزشكاران هنجاریابي و اثرگذار هاي شاخص  تعیین

 هم مطالعة 20 از  بیش نتایج سپس.  گرفت انجام رساله و  نامه پایان 10 و مقاله 20 از  بیش روي نهایي

 به  21  فوتوا  کانگ  ورزشي استعدادیابي در شده مطرح الگوهاي بررسي به ادامه در.  شد ارائه راستا

  طور  به كه مطالعاتي به سپس.  شد  پرداخته آنها هاي كاستي احیانا   و دستاوردهایشان و نتایج  همراه

 هنجاریابي و   21  فوتوا  کانگ  ورزشي هاي  رشته استعدادیابي هاي شاخص  بر تر اختصاصي

 و ها روش دارند تالش كه جدیدي مطالعات پایان  در.  شد  پرداخته اند، شده  متمركز نخبه، ورزشكاران

 شناسایي براي متعددي نظري الگوهاي.  است شده مطرح دهند، ارائه جانبه همه  و معتبر الگوهاي

 دوره یك آنها از تعدادي كه شده ارائه ورزشكاران، از گروهي در ورزشي عملكردهاي  بر مؤثر عوامل

 نظر در متغیرها از اي مجموعه حاصل را ورزشي استعداد الگوها، بیشتر.  شود  مي  شامل نیز را تمرین

  فوتوا   کانگ   ورزشي  استعدادیابي فرایند  تا  كند  مي  كمك متغیرها این درست شناخت  بنابراین گیرند؛   مي

 .  شود همراه بیشتري توفیق با  21
 

 ۲۱کانگ فوتوآ  ورزش-1

بر  ۲۱-فو توآ کانگنهاده شده است.  انیبن یتوسط دکتر احمد سالم  ۱۳۷۹در سال    ۲۱-فو توآ  کانگ

دانش  کده انش  اء ت  ن و  انی   بن -2، یک   یمرحله تکن -1 :نهاده شده است انیبن ریاساس منشور سه گانه ز

 خ،یانشاء علوم و تار ،یروانشناس  ،یپزشک ،یولوژیزی) ف  یعلم  گاهیبه هفت ما  یالتزام عمل -۳، روان

نظ  ر  ریز یورزش رزم کیبه عنوان  تیعالوه بر فعال ۲۱فو توآ  کانگ(. فلسفه، روح و روان، ذن

 تی   نظ  ر وزارت کش  ور فعال ری   ز زی( نNGOسازمان مردم نهاد )  کیکونگ فو به عنوان    ونیفدراس

 . (3)دارد
 

 

 مبانی نظری استعدادیابی -2

فرد  ،یاستعداد ورزش  یلغو  یمعان مقا  یانتخاب  در  که  سا  سهیاست    ی برا   یشتریب  یی توانا  ن،یریبا 

در ورزش به    یابی( استعداد ۲۰۱۷)2باکر از دیدگاه  خاص را دارد.    یرشته ورزش  کیانجام مهارت  

فع  یمعن به  و  توانا   ت یال »کشف  و  ی ها  یی رساندن  هدا  ی فرد  ژهیبالقوه  مس  ح یصح  ت یو  در    ر یآنان 

 (. 11باشد ) یم ح«یصح

  ن یپاسخ به ا  ی در جستجو  یبه طور دائم  یورزش  انیو متصد  نیوالد  یورزش  یاز باشگاه ها یاریبس

مناسب    شانیا  یبرا   یششوند و کدام رشته ورز  ییبااستعداد شناسا   ی سؤال هستند که چگونه بچه ها

ا به  درست  پاسخ  برا  نیاست؟  اطالعات    یکاف  یتقاضاها  رایز  ست، ین  کسانیهمگان    یسؤال  و 

  ار یشامل شود، بس   د یرا با  ی که چه اطالعات  نی ا یدانش درباره   زیدرباره فرد مشاهده شده و ن  یورود

خلق و   یبرا یبیترک لیلو تح  هیابزار تجز  کی  یابیاستعداد   ت یریمد  گرید   یاست. از سو  ت یحائز اهم

( از  ی )عمل  یتجرب  تیتواند حما   ی است که م  یکامل  ی بسته    نیاست. همچن  ی ابیدانش استعداد   تیریمد

 
2 Baker 



5 
 

زم در  کارگ  ینه یسازمان  فرآ  یی اجرا  یریبه  تخصص  ،یابیارز  ندیو  فرآ   یآموزش  را    ند یو  توسعه 

  ت یاست از فعال یمجموعه ا  ی ابیعداداست  تیریمد(  ۲۰۱8)برگکمپ  بر اساس نظر  (.  13فراهم آورد )

  ی به دست آوردن عملکرد باالتر  ییکه توانا  ی مرتبط با استخدام، توسعه و حفظ افراد با استعداد  یها

  ک ی  ق یاز طر  دیاست که با   ییها  ت یفعال  ،یاب ی استعداد  ت یریسازمان خاص را دارا هستند. مد  کیدر  

به    یابیدست  یبزرگ برا  یو ساختار سازمان ها  دنیبدان معناست که سنج  نیانجام شود. ا   یاستراتژ

)  ی ابیاستعداد   تیریمد ا   ی دی(. عامل کل 12است  به دنبال    نیا  فیتعر  نیاز  عملکرد    کیاست که ما 

کارگ  یعنیبرتر،   توانا  ی افراد  یریبه  کارها  یی که  ن  ییانجام  الزم  هست  ست یکه  هستند،  دارا  .  م یرا 

است که به سازمان    یاز استعداد در سازمان   یمجموعه ا   جاد یا   ی برا  ی ابیعداد است  ت یریمد  ی استراتژ

 .پردازد یخود م ی در منابع انسان داریپا  یرقابت دیفوا یده

م۱۹۹۰)  3هان  ها   ن یچن  یالد ی(  روش  که  داشتند  با    ی علمی  اظهار  رابطه  در  شده  گرفته  کار  به 

احتمال ز  یاستعداد ورزش  نش یو گز  ییشناسا  نقش مهممؤثر واقع شده  اد یبه  و    ی در فروپاش  ی اند و 

جا ک  ییجابه  و  درباره    یورزش  یعملکردها  ی بخش  تیف یرکوردها  ندرت  به  مردم  اند.  داشته  مدرن 

اطالعات   یابیاستعداد   تیریعملکرد مد  یراو مفهوم واژه استعداد در سازمان ها و کاربرد آن ب  یمعن

ا   یقیدق ناام  نیدارند.  است، ز  د یموضوع  استعداد  را یکننده  مفهوم  با  و    یبرا  یابیکار کردن  کاربرد 

و    ی زیو برنامه ر  یتوسعه تخصص  یو برا   ت یدر سازمان، پر اهم  یابیاستعداد  تیریمد  یها  است یس

ا توسعه  ل   .باشد  یم  یاتیح  ی مالحظات  و  تعر  اگرمعتقدن،    (۲۰۱۲)  4دوریآنشل  مفهوم    فیچه 

واژه    کیوجود دارد که بتوان استعداد را به عنوان    ییها اما حداقل راه  ست، ی ن  ی کار آسان  ی ابیاستعداد

  ک یبا    ای مختلف در سراسر دن  یسازمان ها  ۱۹۹۰  ی نمود. در اواخر دهه    فیخاص در سازمان تعر

به نام    یبا استعداد، سبب خلق واژه ا   ی انمنابع انس  ی ریبه کار گ  یمهم مواجه شدند، تالش برا  دیتهد

 (. 10شد ) ی ابیاستعداد  تیریمد

قهرمان مقام  کسب  طر  ی امروزه  بس  یضرورت  ی علم  ی ها  افته یو    قات یتحق   قی از  که  از    ی اریاست 

پ  اعتقاد  آن  به  قطر و    یحت  ا یو    یکانادا، مالز  ا، یاسترال  ن،ی مانند چ  یی اند. کشورهاکرده  دا یکشورها 

توانا  در طراح  ییبنابر  امکانات خود  و  ها  ی ها  کاربرد روش  ن  یو  و  شناخت  و  پرورش   زیکشف 

بد  یگذار  هیاستعدادها سرما اند.  توسعه    ستین   ی دیلحاظ ترد  نیکرده  مستلزم    ی ورزش قهرمان  ی که 

  ن ییتنها تع  ی ابی( معتقد است که هدف استعداد ۱۹۹۴)  فریچنانچه ش   .جذب افراد مستعد و مناسب است

شناسا معدود  ییو  ن  ی تعداد  بااستعداد  افراد  افراد   ستیبه عنوان  گذاشتن  کنار  برا  یبلکه  که    ی است 

به   یعلم دید کیاست که با    یندیفرآ  یابیمبنا استعداد نیبر ا ستندیخاص مناسب ن  یورزش یهاتیفعال

  ، یمختلف ساختار  یهایژگیو و  رهایمتغ   دیبا   ند یآفر  نیشوند. در ا یم  ییورزش، افراد مستعد شناسا

و شاخص   فیرا تعر یورزش یمؤثر بر هر رشته  ی و روان شناخت یحرکت - یجسمان ،یکیولوژیزیف

اجرا شده اند    ی که در آلمان شرق  یی هااحتماال برنامه .پرداخت  یو سپس به غربالگر  نییآن را تع  یها

از سال    رانیدر ا  یابیاستعداد  یاستفاده از روش علم  .ستند برنامه ها ه  نیو مقبول تر  نیاز مشهورتر

افراد مستعد در ورزش    یی شناسا  یبرا  یآغاز شد. قبل از آن طرح و روش نظام مند  یشمس  ۱۳۷۹

ا در  نداشت.  وجود  ترب   ن یکشور  سازمان  استانداردها  ی طرح  ،یبدن  ت یسال  عنوان  تحت    ی را 

 .  دیو امور باشگاه ها به انجام رسان  یورزش قهرمان ی ها گاهیاتوسط دفتر پ یورزش ی ابیاستعداد

 
3 Hahn 
4 Anshel & Lidor 
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   21الگوهاي استعدادیابي ورزشي کانگ فوتوا -3

است که در آن کودکان و   یو قهرمان  یتوسعه ورزش رقابت  یبرا  یدر ورزش راهبرد  یابیاستعداد

  ت ی در آنها دارند، هدا  ی شتری ب  ت یمناسب، که احتمال موفق   یورزش  یهانونهاالن به شرکت در رشته 

  ی مال  ابعاز زمان و من  نه یدر ورزش، استفاده به  تهای از ظرف نهی. استفاده بهابندییو پرورش م  شوندیم

ا آگاهدر    ی ابیاستعداد  یا یاز مزا  یورزش  یهاپشتوانه   جادیو  است.  برا  نیاز ا  ی ورزش    ی موضوع 

الزامدست ورزش  از  همچنین    .(2)است  یاندرکاران  پا هدف  توسعه  ورزشي    ی ها  گاهیاستعدادیابي 

 . (7)باشد  یم رانیا یورزش قهرمان

  ی عنیورزش    یبا در نظر گرفتن هدف متعال  یرانیا  یمل  یورزش رزم  کیعنوان  به   21کانگ فوتو  

بالندگ به رشد و  اجتماع  ی روان  ، یانسان که شامل رشد جسمان  اریعتمام   ی کمک  باشد)  یو  ( و  8می 

 در آن باید بر اساس تمامی جوانب آن مد نظر قرار گیرد.  استعدادیابيبحث  
 

 (1975)  وریبارو ا یالگو-3-1

ساله براس  اس متغیره  اي  12تا  10( با ارزشیابي خردساالن 1975ایور )-پنج مرحله اي بار    الگوي

پیكرشناسي، فیزیولوژیكي، رواني و عملكرد ورزشي آغاز میشود، با تعیین ضریب ب  راي ارزش  یابي 

كن  د، س  پس ظرفی  ت و پاس  خ ب  ه س  ختي يوزن ده  ي پارامتره  ا ادام  ه پی  دا م     هاي انجام گرفته جهت

ش  ود. در مرحل  ة بع  د با ش  ركت دادن اف  راد در ی  ك دوره تمرین  ي كوت  اه م  دت ارزی  ابي م  ي  ریناتتم

شود و در نهای  ت ی  ك معادل  ة تاریخچة خانوادگي فرد به لحاظ قد و قامت و سابقة ورزشي بررسي مي

 .شودرگرسیون )پیشگویي( براساس اطالعات حاصله محاسبه مي
 

 (1976) مبلیگ یالگو-3-2

س  ال  13تا  11( با ارزیابي عام شاخص هاي فیزیولوژیكي افراد 1976سه مرحله اي گیمبل )  الگوي

شروع شده، سپس شاخص هاي آنتروپومتري ارزیابي شده و در نهایت انگی  زة ورزش  كاران بررس  ي 

( شاخص ه  اي بیومك  انیكي ب  ه عن  وان پ  ارامتر م  ؤثر در عملك  رد 1976الگوي گیمبل )  در  .مي شود

همچنین در حوزة ش  اخص ه  اي روان ش  ناختي تنه  ا انگی  زه را م  دنظر ق  رار م  ي ده  د، جایي ندارد.  

درحالي ك  ه نق  ش س  ایر پارامتره  اي روان  ي مانن  د اعتمادب  ه نف  س، تمرك  ز، روحی  ة رقاب  ت ج  ویي و 

 .گرفته است نادیدهتصویرسازي ذهني را 
 

 (1977جونز و واتسون ) یالگو-3-3

( تنها بر متغیرهاي روان شناختي تمركز دارد و مراحل آن با تعریف 1977جونز و واتسون )  الگوي

یك عملكرد ورزشي خاص شروع مي شود، سپس براي ارزیابي عملكرد، پارامترهاي رواني انتخاب 

مي شوند؛ سپس از طریق رگرسیون چندمتغیره به پیشگویي مي پردازد. در ای  ن الگ  و نق  ش ش  اخص 

 .بیومكانیكي، آنتروپومتري و مهارتي لحاظ نشده است وژیكي،یزیولهاي ف
 

 (1978جرون)  یابیاستعداد یالگو-3-4

( نیمرخ هایي كه از ورزشكاران مستعد تهیه م یشوند، جامعی  ت الزم   1978نظریة جرون )    براساس

براي شناسایي استعدادهاي ورزشي واقعي را ندارند. روش پیشنهادي جرون شامل تعی  ین نیم  رخ ی  ك 
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ورزشكار برجسته در یك رشتة ورزشي خاص و سپس مقایسة شرایط افراد رده هاي سني ب  ا نیم  رخ 

 .كندرجسته است این الگو، همة شاخص هاي مؤثر بر عملكرد را لحاظ نميب  شكارورز
 

 (1982الگوي استعدادیابي مونت و كازورال )-3-5

( را كامل تر كردند و آن را روي شناگران به 1976دو محقق كانادایي و فرانسوي الگوي گیمبل )  این

آزمایش گذاشتند. آنها جزیی  ات مرب  وط ب  ه نح  وة شناس  ایي متغیره  اي پیك  ري و فیزیول  وژیكي را ك  ه 

ردن  د. ك دپیشگویي باید براساس آنها صورت پذیرد، تعیین و دو مرحله براي استعدادیابي ش  نا پیش  نها

نخست نیم رخ فیزیولوژیكي یك قهرمان برجسته در هر یك از شاخه هاي شنا تهیه كردند؛ در مرحل  ة 

دوم، ثبات متغیرهاي این نیم رخ در تحقیقات طولي مشخص ش  د. س  پس ب  ر مبن  اي ض  رایب حاص  له 

اي ( ی  ك دورة جبران  ي را ب  ر1976افراد مستعد شناسایي مي شوند. این پژوهشگران همانن  د گیمب  ل )

 .استعدادهایي كه دیرتر شكوفا مي شوند، پیشنهاد مي كنند
 

 (1982الگوي استعدادیابي درك )-3-6

الگو براي اولین بار شناسایي تیپ هاي بدني مناسب در رشته هاي ورزش  ي گون  اگون را م  دنظر   این

قرار داد و آمادگي جسماني عمومي را بدون توجه به ورزش  ي خ  اص، ش  اخص اس  تعدادیابي معرف  ي 

كرد؛ بدین معني كه پیش بیني میزان سازگاري و مهارت فرد در طول یك دوره برنامة تمریني كوت  اه 

را به وضعیت س  المت عم  ومي، پیكرشناس  ي و س  اختار ب  دن و می  زان اجتم  اعي ب  ودن م  رتبط   دتم

ساخت. الگوي درك با اینكه سعي داشت تمام شاخص ها در حوزه هاي مختلف را پوشش ده  د، ول  ي 

تأثیر پارامترهاي  فیزیولوژیكي و بیومكانیكي را نادیده گرفته است. ضمن آنك  ه رش  ته ه  اي ورزش  ي 

یازهاي مربوط به خود را مي طلبند و توجه كلي ب  ه آم  ادگي جس  ماني عم  ومي نم  ي ن  شتخصصي پی

 .تواند مالك تشخیص همه جانبه اي باشد
 

 (1985الگوي استعدادیابي وودمن )-3-7

الگو براساس اجراي مهارت بعد از آموزش شكل گرفت و این ایده مطرح شد كه اساسا  توج  ه ب  ه   این

شاخص هاي ذاتي مانند ژنتیك نمي تواند عاملي تعیین كننده در شناسایي اس  تعدادهاي ورزش  ي باش  د. 

 ندببیبلكه ورزشكاران باید به سني برسند كه بتوانند مهارت هاي ورزشي خاص هر رشته را آموزش 

و هنگام اجراي این مهارت ها ارزیابي شوند. ایدة مالحظة شاخص هاي مهارتي ب  ه عن  وان ش  اخص 

استعدادیابي با ارائة این الگو تكامل یافت و تا به امروز بیشتر پژوهش هاي استعدادیابي دنباله رو این 

 .ندالگو بوده و همواره به پارامتر مهارت به عنوان شاخصي كلیدي تأكید داشته ا

 (1989الگوي استعدادیابي راسل )-3-8

حركت  ي، روان ش  ناختي و  -(، ابتدا در پنج حیطة جسماني، پیكري، ادراك  ي1989الگوي راسل )    در

گیرد، سپس گزینش افراد مستعد براساس مقایسه با نت  ایج یجامعه شناختي آزمون هاي پایه صورت م

 گیرد.ميورزشكاران نخبه و ردة ملي در این آزمون ها صورت 

 

 الگوی نهایی -3-9

 روشني به آنان تكاملي  سیر  21  فوتوا   کانگ ورزشي  استعدادیابي الگوهاي  حوزة در مطالعات  تعقیب با

 و بودند استوار ژنتیك مانند ذاتي هاي شاخص  بر بیشتر ابتدایي الگوهاي.  است  تشخیص  قابل

 مدنظر كمتر را مهارتي و بیومكانیكي شناختي، روان پارامترهاي مانند دیگر  مهم بسیار پارامترهاي
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 قرار مدنظر بر عالوه   ،(1989)راسل و (1985) وودمن الگوي  مانند نهایي  الگوهاي  كه درحالي داشتند،

 تكیه نیز مهارتي پارامترهاي بر رواني، و بیومكانیكي آنتروپومتري،  فیزیولوژیكي، پارامترهاي دادن

 ارزیابي» براساس  استعدادیابي  بر را  «ذاتي هاي  شاخص » و دانسته  مقدم  استعدادیابي واقع در و داشتند

 و مهارت آموزش براي) ها رشته بیشتر در استعدادیابي مناسب سن  براساس «آموزش از بعد مهارت

 .  گیرندمي نظر در سال 14 تا 11 بین (اجرا چگونگي ارزیابي سپس

 

 در ایران  21استعدادیابي ورزشي کانگ فوتوا الگوی قابل استفاده برای -1نمودار

 استعدادیابي  هاي شاخص ترین مهم شناسایي مطالعات-4

 هاي بیومكانیكي ظرفیت هاي  ظرفیت بدني،  هاي ظرفیت به را استعدادیابي معیارهاي(  1994بلومفیلد )

 ( 14) كرد بندي طبقه 1 جدول مطابق رواني، هاي ظرفیت و فیزیولوژیكي

 

 21 فوتوا کانگمعیارهای اصلی و موثر گزینش استعدادهای ورزشی  -1جدول 

 گیري اندازه قابل موارد استعدادیابي در مؤثر عوامل

 بدن  تركیب و پیكرسنجي
 پاها، به تنه  نسبت لگن، عرض پاها، طول شانه،  عرض دستها، طول قد،

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

 فیزیولوژیكي  هاي قابلیت
 خستگي، برابر  در  مقاومت و تنفسي قلبي عملكرد الكتیك، اسید تحمل میزان

 هوازي  بي و هوازي هاي ظرفیت هوازي، يبو  هوازي توان

 بیومكانیكي هاي توانایي
 عكس زمان  تعادل، چابكي، پذیري،  انعطاف استقامت، توان، سرعت، قدرت،

 حركتي  بینایي هماهنگي و عضالني عصبي هماهنگي العمل،

 شناختي  روان هاي ویژگي
 تاكتیكي، هوش  رواني، فشارهاي بر  غلبه جسارت، انگیختگي، تمركز، قدرت

 نفس اعتمادبه و هیجاني تعادل همكاري، روحیة
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 آنها  ترین شناسایي مهم سمت به ها پژوهش ،1994 سال در بلومفیلد توسط مذكور معیارهاي تعیین از پس

 درشناخت الزم هاي ( آزمون2011برگس).  رفت پیش اختصاصي صورت به ورزشي رشتة هر  در

 جامعه  و ارثي گیرياندازه قابل موارد رواني، آنتروپومتریكي، فیزیولوژیكي، نوع  از را مستعد افراد

 ورزشكاران  هنجاریابي  سپس.  است  متفاوت ورزش نوع  برحسب  آنها اولویت كه كرد معرفي شناسي

 اخیر هاي سال در كه  طوري به داد، قرار پژوهشگران روي پیش جذاب چالشي پارامترها، این در نخبه

 هنجار ورزشكاران با  ورزشكاران مقایسة و ورزشي رشتة هر تأثیرگذار هايشاخص  صحیح شناخت

) و  پین.  دهدمي شكل را ورزشي استعدادیابي هايپژوهش گسترة رشته، آن نخبة ( 2016گاردنر 

 . كردند گیري اندازه را نخبه ورزشكاران هنجار و تعیین را ورزشی استعدادیابي هاي شاخص 

 

 نتیجه گیری 

 استعدادیابي هاي شاخص  تعیین حوزة در اغلب و محدود 21کانگ فوتوا  ورزشي استعدادیابي مطالعات

 دهدی  م نشان گرفته انجام  مطالعات مرور.  است 21کانگ فوتوا ورزشكاران هنجاریابي   و رشته  چندین

 دو یا یك تنها گیري اندازه به زیادي  مطالعات.  است نشده بررسيخوبي   به موضوع  مختلف ابعاد

 باید و است چندبعدي موجودي انسان كه درحالي كنند،  مي گیري نتیجه  آن براساس و پرداخته شاخص 

 دلیل به كه گرفته انجام خاص  جنس یك روي تنها مطالعات برخي همچنین.  شود بررسي جوانب تمام

 از بسیاري در و نیست تعمیم قابل مخالف جنس به نتایج زنان و مردان بین  فاحش هاي تفاوت وجود

 بنابراین.  كاهد  مي نتایج اعتبار از كه است  شده استفاده پرسشنامه  از تنها  ها  شاخص  تعیین براي موارد

 بهتر نتایج تا گیرد قرار مالك مؤثر، پارامترهاي تمام باید ورزشي استعدادهاي  پرورش و شناسایي براي

 مدنظر را گانه پنج هاي حوزه تمام مؤثر هاي شاخص  كه مطالعاتي رو ازاین.  شود حاصل تري كامل و

الزم  .  برخوردارند  باالتري اعتبار از كنند، تعیین را ها شاخص  از كدام  هر اثرگذاري سهم و دهند قرار

 بهدر داخل کشور   21  کانگ فوتوا ورزشكاران استعدادیابي هاي شاخص   تعیین سمت به مطالعاتاست  

  بر  تمركز لزوم.  شود  مالحظه نتیجه در درگیر پارامترهاي تمام سهم تا  رفت پیش تخصصي صورت

کانگ فوتوا   هنجاریابي و ها شاخص  ترینمهم شناسایي  كه الگوهای اختصاصی اب  21ورزشكاران 

 در و بگیرد نظر در فرد هاي توانایي از اي مجموعه عنوان به را شده تعیین متغیرهاي بتواندهمة

 از یكي واقع در.  احساس می شود  كند، مالحظه نیز را متغیرها (اهمیت درجة)وزن   لزوم صورت

 عوامل از یك هر سهم تعیین ،21ورزشكاران کانگ فوتوا  استعدادیابي خصوص  در مسائل دشوارترین

 از تر آسان فیزیولوژیكي و جسماني  عوامل بعضي گیري اندازه  عالوه، به .  است موفقیت  براي مذكور

 در  ورزشكار آمیز موفقیت اجراي بیني پیش بنابراین.  است مهارتي و رواني عوامل  گیري اندازه

 وزنه و  قایقراني مانند) دارند آنها در زیادي سهم فیزیولوژیكي و جسماني  عوامل كه هایي ورزش

 بر عالوه كه پیچیده هاي  ورزش در موفقیت بیني پیش برعكس نخواهد بود؛ دشوار چندان ،(برداري

 ،(21کانگ فوتوا  )مانند    دارند تكیه نیز گیري تصمیم و مهارت  بر  فیزیولوژیكي و جسماني عوامل

 ها پژوهش دیگر، هاي حوزه به آنان  یابي راه و مختلف علوم پیشرفت با امروزه.  بود خواهد دشوارتر

 هوش هاي الگوریتم  كارگیري به  ایدة  همكاران و پابیك  بار اولین اند؛ گرفته  خود به اي رشته بین ماهیت

 با صادقي و نوري  .مطرح كردند را ورزشي استعدادیابي در هوشمند الگویي ارائة جهت مصنوعي

 را استعدادیابي دار وزن وشاخص های اصلی    (AHP)مراتبي   سلسله تحلیل فرایند تكنیك از استفاده

 الگویي نخبه، ورزشكاران هنجار براساس و( فازي  منطق) مصنوعي هوش ابزار با سپس كردند؛ تعیین

 الگو،  ورودي عنوان به ورزشكاران اطالعات كردن وارد  با كه كردند  طراحي جانبه  همه و هوشمند
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بودن استعداد   تكامل شك بي.  شود   مي نمایان خروجي، در ورزشكاران مستعد  ایدة »الگوی هوشمند 

 تواند  مي  هاشاخص  از كدام  هر اثرگذاري سهم و وزن تعیین و باكیفیت  هاي  داده براساس   یابی ورزشی«

 .  باشد 21کانگ فوتوا در ورزش  استعدادیابي الگوهاي بهبود و استعدادیابي فرایند تكمیل جهت گامي در
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