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 چكيده

در زمان کنونی کسب و جابجایی رکوردهای ورزشی بصورت تصادفی نمی باشد بله دقیقا  زمينه و هدف:

به  12کانگ فوتوا بر علوم ورزشی، نتایج علمی، دستاوردهای تجربی و کشف استعدادهای موجود می باشد 

ی نیازمند ورود به حوزه تخصصی با رویکردها علمی و استعدادسنجی رانیا یمل یورزش رزم کعنوان ی

جهت پیشرفت روزافزون می باشد این پژوهش نیز در راستای همین منظور بصورت مروری و استفاده از 

هدف از پژوهش حاضر بر  نتایج تحقیقات گذشته و نیز تئوری های علمی صورت گرفته شده است.

 یاستعدادها نشیو گز ییخوشبختانه موضوع شناسامی باشد.  12در ورزش کانگ فوتوا  یابیاستعداد

 یارائه  یدر راستا یپژوهش یو نهادها یبه لحاظ علم یقهرمان یها گاهیاست مورد توجه پا یچند یورزش

وابسته به  یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشکده ترب ژهیخصوص و به و نیدر ا دیجد یها هیمدل ها و نظر

 شده است. قعوا یو فن آور قاتیوزارت علوم، تحق

به  12مقاله با مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزة استعدادیابی ورزشی کانگ فوتوا  این روش:

بررسی مروری بر  و بر اساس سیر استعدادیابی علمی اشاره داردها، تنگناها و کمبودهای موجود در مچالش

در ورزش  یابیاستعدادداخلی و خارجی در ارتباط با  گاه های اطالعاتی معتبردر پایهمه مقاالت مطرح 

  رح شده است.ط 12کانگ فوتوا 

صورت مناسب و علمی انجام  تاکنون به 12مطالعات حوزة استعدادیابی ورزشی کانگ فوتوا  ها:یافته

 12کانگ فوتوا  ورزشمطرح در و هنوز الگوی مشخص و همه جانبه ای که دربرگیرندة همة ابعاد  نگرفته

-1 یسنجش سالمت ورزش-2) نهیزم چهارپژوهش حاضر نشان داد که  یها افتهیباشد، ارائه نشده است. 

کانگ در ورزش  یابی( عوامل استعدادیروانشناس-4 یحرکت تیسنجش قابل-3 یجسمان تیسنجش قابل

 نش،یگز استعداد، یی)کشف استعداد، شناسا زین یابیاستعداد ندیدهند. عوامل فرایم لیرا تشک 12فوتوا 

  ی باشند م( یریکارگ انتخاب و به

های ذاتی مانند ژنتیک تأثیر شاخصی ابیاستعداد یتعداد معدودی از الگوهانتایج نشان می دهد  گيری:نتيجه

دانند؛ درحالی که بیشتر پژوهشها الگوهایی که مناسب می  12استعداد ورزشی کانگ فوتوا را در شناسایی 

کانگ فوتوا   ورزش یابیدر استعداد لیعوامل دخ ییشناسامبتنی بر ارزشیابی مهارت بعد از آموزش هستند 

 تها به سم نآ تیو هدا یانتخاب منابع انسان یبرا یجامع یتا الگو به وجود می آوردامکان را  نیا 12

 صورت گیرد.مناسب  یدر بستر یقهرمان

 کانگ استعدادیابی، های شاخص استعدادیابی، الگوهای ورزشی، مطالعه مروری، استعدادیابی کليدواژه ها:

 .12 فوتوا
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 مقدمه

 ستمیشود. در قرن ب یشامل م یو علوم ورزش یبدن تیافراد را ترب تیو ترب میاز تعل یامروزه بخش مه

 ،یجامعه شناس ،یشناس ستیز ،یعلوم پزشک یدستاوردها نیبا استفاده از آخر یبدن تیترب یبرنامه ها

و  یجسمان المتس نیاز عوامل تأم یکیشده است. نقش ورزش به عنوان  یزیریپ تیریو مد یروان شناس

ورزش  یرا برا یمناسب یها زهیتواند انگ یاز ابعاد ورزش که م یکیاست.  یهیبد یافراد جامعه امر یروان

 یحرکت در راستا حیاست. روند صح یکند ورزش قهرمان جادیدر جوانان ا ژهیکردن در افراد جامعه به و

بهتر در سطوح  جیکسب نتا تیتواند متضمن جذب افراد مناسب و در نها یم یارتقاء سطح ورزش قهرمان

به عنوان  یابیاستعداد ی طهیبشود. ح یبالقوه ا یها زهیانگ نیچن جادیا جهیو در نت یمختلف ورزش قهرمان

چشم دارند  یکنند و به سطوح رقابت یکه با ورزشکاران جوان کار م یکسان یبرا ژهیجالب به و یموضوع

بوده  یعیانتخاب طب یورزشکاران بر مبنا ییاواخر شناسا نیاورزش شده است. تا  یایبه سرعت وارد دن

و عملکرد  یمرب نشیاز کشورها وجود دارد. نوباوگان اغلب براساس ب یاریموضوع هنوز در بس نیاست. ا

علت که آثار بلوغ بر  نیروش به ا نیوجود، ا نیهمساالن خود انتخاب شده اند. با ا سهیآنان در مقا یورزش

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

و روان  یاخالق ،یاجتماع ،یمال ،یروبه رو است. با توجه به خطر صرف منابع زمان ییها تیحدودم

 ییاز کشورها، شناسا یکرد؟ در بعض یریگ میورزشکار جوان تصم کی یبرا دیچگونه با ،یشناخت

نظام  کیبراساس  دیبا یابیاست. استعداد ینشیبر فلسفه خود گز یمبتن یادیمستعد تا حد ز رزشکارانو

از ورزشکاران جوان و  یمورد عبارت اند از: برخوردار نیدر ا یشده انجام شود. عوامل اصل یسازمانده

را  یابیکه نظام استعداد ییمتون، ورزش ها ینیباال. در بازب زهیو انگ یخوب، تندرست ینیمستعد، برنامه تمر

 ،یدانیدو و م رجه،یش ،یکشت ،یقرانیقا ک،یمناستیمورد استفاده قرار داده اند، عبارت اند از: ژ یتا حدود

وجود  12کانگ فوتوا از جمله ورزش  یرزم یرشته ها یدرباره یمحدود قاتیتحق یول سبال؛یو ب یهاک

 راه موفقیت عوامل شناسایی. دارد ای ویژه اهمیت ورزش دنیای در که است موضوعی استعدادادیابیدارد. 

 از را معمولی ورزشکاران ویژگیهایی چه شود مشخص که این. کند می هموار افتخار قله به رسیدن برای را

 دشوار را استعدادیابی به پرداختن موضوع که است دشوار بس کاری سازد می متمایز نخبه ورزشکاران

 جسمانی، الزم شرایط که است استعدادی با افراد انتخاب و شناسایی نیازمند فرآیند این. است ساخته

 استعدادیابی، اصلی هدف بنابراین. باشند داشته را خاص ورزش در موفقیت برای رفتاری و مهارتی
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 کهییاز آنجا. دارند خاص ورزشی رشته برای را توانایی بیشترین که است ورزشکارانی انتخاب و شناسایی

به هنگام  ییشناسا ابد،ی یتبلور م کیالمپ رینظ یبزرگ یورزش یدادهایملت در رو کیو انسجام  یبالندگ

 تیاهم یدر سطح جهان ینیادیم نیحضور در چن یبرا شانیافراد مستعد بمنظور پرورش استعدادها

بر تأثیرات اجتماعی و  المللی ورزشی عالوه موفقیت کشورها در میادین بین .(2) است افتهی یا ندهیفزا

شود و یکی از علل  میجانبة آن کشورها محسوب  های همه اقتصادی، نمادی از ثبات و توانمندی

فرایند کشف . گیرد ای، از این مورد نشأت می حرفه گذاری باالی کشورها در ورزش قهرمانی و سرمایه

ترین موضوعاتی است که امروزه  شده، از مهم ورزشکاران مستعد، برای شرکت در برنامة تمرینی سازماندهی

  (. 9)در ورزش مطرح است

کنند و به  یکه با ورزشکاران جوان، کار م یکسان یبرا ژهیجالب به و یموضوعبه عنوان  یابیاستعداد طهیح

ورزشکاران بر  ییاواخر شناسا نیورزش شده است. تا ا یایچشم دارند، به سرعت وارد دن یسطوح رقابت

از کشورها وجود دارد. نوباوگان اغلب  یاریموضوع هنوز در بس نیبوده است. ا یعیانتخاب طب یمبنا

 نیا ن،یهمساالن خود انتخاب شده اند با وجود ا سهیآنان در مقا یو عملکرد ورزش یمرب نشیببراساس 

رشته ها را  ریدر سا تیبرآورد موفق گر،ید یو از سو ردیگ یعلت که آثار بلوغ را در نظر نم نیروش به ا

 یاز نشانه ها یکی(. 1۱2۲)2هوم و استارتاز نظر روبه روست.  ییها تیکند، با محدود ینم ریامکان پذ

 یموضوعات و کشف علل و چگونگ یو منطق یعمق لیو تحل هیو تجز ینگاه علم یا عهرشد در هر جام

و  تیو هدا ینیب شیپ ،یرا بررس یتوانند موارد علم یم یشناخت محققان به راحت نیآنهاست. با ا ندیفرآ

شرکت کنندگان در بخش حرفه  یهمه  یاست، آرزو یاز مسائل اجتماع یکی. در ورزش که ندیکنترل نما

  (.24در زمان کوتاه است ) تی، موفقیا

 نیاز بهتر ندهیآنها، در آ تیآرزو دارند که کودکان و نوجوانان تحت ترب یو هزاران مرب نیوالد ونهایلیم 

 ت،یدر موفق کیاز علوم ورزش و نقش هر  یاز آگاه ریغ ان،یمرب فیورزشکاران جهان شوند. از جمله وظا

صاحب نظران و متخصصان  شتریرشته موردنظر است که به نظر ب یمستعد برا یروین ابدر انتخ ییتوانا

 یو جستجو نشیدر ورزش است. گز تیموفق یو الزم برا هیاول ازین شیفوق العاده مهم و پ یفن، عامل

بشر بوده است.  یاز چالش ها یکی ربازیاز د یمهارت ایو انجام هر کار و  یریادگی یافراد مستعد و نخبه برا

و بعد  یالدیم 29۹۱و  29۹۱ یاز دهه ها یورزش قهرمان ژهیآن در ورزش، به و یو راهبردها شهیاند نیا

                                                           
1
 Hume & Stewart 
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بتوان  شیهدف که از پ نیو با ا یصنعت یکشورها ریو سپس در سا یشرق یاروپا یاز آن، ابتدا در کشورها

 وعیکرد، ش تیریو مد ییشناسا لفمخت یدر رشته ها یرمانقه یافراد مستعد را برا نانیاز اطم یبا درجه ا

کشف ورزشکاران مستعد، افراد  ندیاست. با فرآ "افراد استعداد  نیاختالف ب جادیاز عوامل ا یک. یکرد دایپ

شوند. استعداد  یم ییو ... برخوردار هستند شناسا یرفتار ،یمهارت ،یالزم جسمان طیبااستعداد که از شرا

آواز  ایو  یخطاط ،یتواند نقاش یم یدارد. هر فرد یا ژهیو تیورزش اهم یایکه در دناست ی موضوع

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

اول عمر و سپس  یآنها در سال ها نشیافراد و گز نیمانند هنر، کشف با استعدادتر زیدر ورزش ن (1۱۱۹)

 (21) .است یمهم اریبس یسطح از مهارت نکته  نیبه باالتر دنیو کمک به آنها در رس وستهیپ تکنترل نظار

 زیادی پراکندگی که است الگوهایی و ها روش کمبود 12 فوتوا کانگ ورزشی استعدادیابی در اساسی معضل

 و روانی فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، آنتروپومتری، های حوزه در استعدادیابی مؤثر های شاخص بین که را

 پارامترهای همة سهم عبارتی به. گیرد نظر در فردی هایتوانایی از ایمجموعه صورت به دارد، وجود مهارتی

 جانبه همه و کارامد الگویی یا روش است طبیعی. شود مالحظه صحیح طور به نتیجه، در تأثیرگذار و اساسی

  12 فوتوا کانگ ورزشکاران استعدادهای صحیح شناسایی برای معتبر و علمی ای رویه وحدت تواندمی

 تمرینات شدن علمی و ورزشکاران کیفیت افزایش مربیان، بازدهی افزایش زمان، در جویی صرفه. کند ایجاد

 .است استعدادیابی علمی و الگوهای ها روش مثبت پیامدهای

 

 تحقيق روش

 در انتخاب سایت های معتبر اطالعاتی با فرایند است، تحلیلی -توصیفی نوع از که مروری مطالعة این در

 ذاتی) استعدادیابی های شاخص شروع شد12  فوتوا کانگ ورزشارتباط با بحث استدادیابی ورزشی و نیز 

 science  direct  ,pub medمانند  معتبر اطالعاتیهای  پایگاه مقاالت در استعدادیابی الگوهای و (اکتسابی و

 و اثرگذار های شاخص تعیین به اغلب که داخلی، مطالعاتسپس . آغاز شد springer  ، scopusهمچنین

 پایان 2۱ و مقاله 1۱ از بیش روی نهایی مرور و بررسی. شدند رصد اند، پرداخته نخبه ورزشکاران هنجاریابی

 الگوهای بررسی به ادامه در. شد ارائه راستا هم مطالعة 1۱ از بیش نتایج سپس. گرفت انجام رساله و نامه

 های کاستی احیاناً و دستاوردهایشان و نتایج همراه به  12 فوتوا کانگ ورزشی استعدادیابی در شده مطرح

 ورزشی های رشته استعدادیابی های شاخص بر تر اختصاصی طور به که مطالعاتی به سپس. شد پرداخته آنها
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 که جدیدی مطالعات پایان در. شد پرداخته اند، شده متمرکز نخبه، ورزشکاران هنجاریابی و  12 فوتوا کانگ

 متعددی نظری الگوهای. است شده مطرح دهند، ارائه جانبه همه و معتبر الگوهای و ها روش دارند تالش

 آنها از تعدادی که شده ارائه ورزشکاران، از گروهی در ورزشی عملکردهای بر مؤثر عوامل شناسایی برای

 در متغیرها از ای مجموعه حاصل را ورزشی استعداد الگوها، بیشتر. شود می شامل نیز را تمرین دوره یک

 فوتوا کانگ ورزشی استعدادیابی فرایند تا کند می کمک متغیرها این درست شناخت بنابراین گیرند؛ می نظر

 . شود همراه بیشتری توفیق با  12

 

 ۱1کانگ فوتوآ  ورزش-1

بر اساس  12-فو توآ کانگنهاده شده است.  انیبن یتوسط دکتر احمد سالم 23۹9در سال  12-فو توآ کانگ

التززام   -3، دانشکده انشاء تن و روان انیبن -1، یکیمرحله تکن -2 :نهاده شده است انیبن ریمنشور سه گانه ز

فلسزفه، روح و روان،   خ،یانشاء علوم و تزار  ،یروانشناس ،یپزشک ،یولوژیزی) ف یعلم گاهیبه هفت ما یعمل

کونگ فزو بزه عنزوان     ونینظر فدراس ریز یورزش رزم کیبه عنوان  تیعالوه بر فعال 12فو توآ  کانگ(. ذن

 . (3)دارد تینظر وزارت کشور فعال ریز زی( نNGOسازمان مردم نهاد ) کی
 

 

 مبانی نظری استعدادیابی-۱

انجام  یبرا یشتریب ییتوانا ن،یریبا سا سهیاست که در مقا یانتخاب فرد ،یاستعداد ورزش یلغو یمعان

کشف و » یدر ورزش به معن یابی( استعداد1۱2۹)1باکراز دیدگاه خاص را دارد.  یرشته ورزش کیمهارت 

 (.22باشد ) یم «حیصح ریآنان در مس حیصح تیو هدا یفرد ژهیبالقوه و یها ییرساندن توانا تیالبه فع

سؤال  نیپاسخ به ا یدر جستجو یبه طور دائم یورزش انیو متصد نیوالد یورزش یاز باشگاه ها یاریبس

مناسب است؟ پاسخ  شانیا یبرا یششوند و کدام رشته ورز ییبااستعداد شناسا یهستند که چگونه بچه ها

درباره فرد  یو اطالعات ورود یکاف یتقاضاها رایز ست،ین کسانیهمگان  یسؤال برا نیدرست به ا

است. از  تیحائز اهم اریشامل شود، بس دیرا با یکه چه اطالعات نیا یدانش درباره  زیمشاهده شده و ن

 یابیدانش استعداد تیریخلق و مد یبرا یبیترک لیلو تح هیابزار تجز کی یابیاستعداد تیریمد گرید یسو

 یریبه کارگ ینهی( از سازمان در زمی)عمل یتجرب تیتواند حما یاست که م یکامل یبسته  نیاست. همچن

                                                           
2
 Baker 
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برگکمپ بر اساس نظر (. 23توسعه را فراهم آورد ) ندیو فرآ یآموزش تخصص ،یابیارز ندیو فرآ ییاجرا

مرتبط با استخدام، توسعه و حفظ افراد با  یها تیاست از فعال یمجموعه ا یابیعداداست تیریمد( 1۱2۲)

 تیریسازمان خاص را دارا هستند. مد کیدر  یبه دست آوردن عملکرد باالتر ییکه توانا یاستعداد

و  دنیبدان معناست که سنج نیانجام شود. ا یاستراتژ کی قیاز طر دیاست که با ییها تیفعال ،یابیاستعداد

 فیتعر نیاز ا یدی(. عامل کل21است ) یابیاستعداد تیریبه مد یابیدست یبزرگ برا یساختار سازمان ها

که الزم  ییانجام کارها ییکه توانا یافراد یریبه کارگ یعنیعملکرد برتر،  کیاست که ما به دنبال  نیا

 یاز استعداد در سازمان یمجموعه ا جادیا یبرا یابیعداداست تیریمد ی. استراتژمیرا دارا هستند، هست ستین

 .پردازد یخود م یدر منابع انسان داریپا یرقابت دیفوا یاست که به سازمان ده

و  ییبه کار گرفته شده در رابطه با شناسا یعلمی اظهار داشتند که روش ها نیچن یالدی( م299۱) 3هان

رکوردها  ییو جابه جا یدر فروپاش یاند و نقش مهممؤثر واقع شده ادیبه احتمال ز یاستعداد ورزش نشیگز

و مفهوم واژه استعداد در  یمدرن داشته اند. مردم به ندرت درباره معن یورزش یعملکردها یبخش تیفیو ک

کننده  دیموضوع ناام نیدارند. ا یقیاطالعات دق یابیاستعداد تیریعملکرد مد یراسازمان ها و کاربرد آن ب

در سازمان، پر  یابیاستعداد تیریمد یها استیکاربرد و س یبرا یابیکار کردن با مفهوم استعداد رایاست، ز

 4دوریآنشل و ل .باشد یم یاتیح یو مالحظات توسعه ا یزیو برنامه ر یتوسعه تخصص یو برا تیاهم

وجود دارد که  ییهااما حداقل راه ست،ین یکار آسان یابیمفهوم استعداد فیچه تعر اگرمعتقدن،  (1۱21)

 یسازمان ها 299۱ ینمود. در اواخر دهه  فیواژه خاص در سازمان تعر کیبتوان استعداد را به عنوان 

با استعداد،  یانمنابع انس یریبه کار گ یمهم مواجه شدند، تالش برا دیتهد کیبا  ایمختلف در سراسر دن

 (.2۱شد ) یابیاستعداد تیریبه نام مد یسبب خلق واژه ا

از کشورها به  یاریاست که بس یضرورت یعلم یها افتهیو  قاتیتحق قیاز طر یامروزه کسب مقام قهرمان

ها و  ییقطر و بنابر توانا یحت ایو  یکانادا، مالز ا،یاسترال ن،یمانند چ ییاند. کشورهاکرده دایآن اعتقاد پ

 یگذار هیپرورش استعدادها سرما زیکشف و شناخت و ن یو کاربرد روش ها یامکانات خود در طراح

مستلزم جذب افراد مستعد و مناسب  یورزش قهرمان یکه توسعه  ستین یدیلحاظ ترد نیکرده اند. بد

به  یتعداد معدود ییو شناسا نییتنها تع یابی( معتقد است که هدف استعداد2994) فریچنانچه ش .است

                                                           
3
 Hahn 

4
 Anshel & Lidor 
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خاص مناسب  یورزش یهاتیفعال یاست که برا یبلکه کنار گذاشتن افراد ستیعنوان افراد بااستعداد ن

-یم ییبه ورزش، افراد مستعد شناسا یعلم دید کیاست که با  یندیفرآ یابیمبنا استعداد نیبر ا ستندین

و روان  یحرکت - یجسمان ،یکیولوژیزیف ،یمختلف ساختار یهایژگیو و رهایمتغ دیبا ندیآفر نیشوند. در ا

 .پرداخت یو سپس به غربالگر نییآن را تع یو شاخص ها فیرا تعر یورزش یمؤثر بر هر رشته  یشناخت

استفاده  .ستندبرنامه ها ه نیو مقبول تر نیاجرا شده اند از مشهورتر یکه در آلمان شرق ییهااحتماال برنامه

 یآغاز شد. قبل از آن طرح و روش نظام مند یشمس 23۹9از سال  رانیدر ا یابیاستعداد یاز روش علم

را  یطرح ،یبدن تیسال سازمان ترب نیافراد مستعد در ورزش کشور وجود نداشت. در ا ییشناسا یبرا

و امور باشگاه ها به  یورزش قهرمان یها گاهیاتوسط دفتر پ یورزش یابیاستعداد یتحت عنوان استانداردها

 . دیانجام رسان

 

   ۱1الگوهای استعدادیابی ورزشی کانگ فوتوا -3

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

و پرورش  شوند یم تیدر آنها دارند، هدا یشتریب تیمناسب، که احتمال موفق یورزش یها شرکت در رشته

 یورزش یها پشتوانه جادیو ا یمال ابعاز زمان و من نهیدر ورزش، استفاده به تهایاز ظرف نهی. استفاده بهابندی یم

 .(1)است یاندرکاران ورزش الزام دست یموضوع برا نیاز ا یدر ورزش است. آگاه یابیاستعداد یایاز مزا

 .(۹)باشد یم رانیا یورزش قهرمان یها گاهیاستعدادیابی ورزشی توسعه پا هدف ازهمچنین 

کمک به  یعنیورزش  یبا در نظر گرفتن هدف متعال یرانیا یمل یورزش رزم کیعنوان  به 12کانگ فوتو 

 استعدادیابی( و بحث ۲می باشد) یو اجتماع یروان ،یانسان که شامل رشد جسمان اریع تمام یرشد و بالندگ

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

 

 (1791) وریبارو ا یالگو-3-1

سزاله براسزاس متغیرهزای     21تزا   2۱( بزا ارزشزیابی خردسزاالن    29۹1ایزور ) -پنج مرحلزه ای بزار    الگوی

پیکرشناسی، فیزیولوژیکی، روانی و عملکرد ورزشی آغاز میشود، با تعیین ضریب برای ارزشیابی های انجام 

با شرکت دادن  ریناتکند، سپس ظرفیت و پاسخ به سختی تمیوزن دهی پارامترها ادامه پیدا م گرفته جهت

شود. در مرحلة بعد تاریخچة خانوادگی فرد به لحاظ قد و افراد در یک دوره تمرینی کوتاه مدت ارزیابی می
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شود و در نهایت یک معادلزة رگرسزیون )پیشزگویی( براسزاس اطالعزات      قامت و سابقة ورزشی بررسی می

 .شودحاصله محاسبه می

 

 (1791) مبليگ یالگو-3-۱

سزال شزروع    23تا  22( با ارزیابی عام شاخص های فیزیولوژیکی افراد 29۹۹سه مرحله ای گیمبل ) الگوی

 در .شده، سپس شاخص های آنتروپومتری ارزیابی شده و در نهایت انگیزة ورزشزکاران بررسزی مزی شزود    

همچنزین در  ( شاخص های بیومکانیکی به عنوان پارامتر مؤثر در عملکرد جایی ندارد. 29۹۹الگوی گیمبل )

حوزة شاخص های روان شناختی تنها انگیزه را مدنظر قرار می دهد، درحالی کزه نقزش سزایر پارامترهزای     

 .گرفته است نادیدهروانی مانند اعتمادبه نفس، تمرکز، روحیة رقابت جویی و تصویرسازی ذهنی را 

 

 (1799جونز و واتسون ) یالگو-3-3

( تنها بر متغیرهای روان شناختی تمرکزز دارد و مراحزل آن بزا تعریزف یزک      29۹۹جونز و واتسون ) الگوی

عملکرد ورزشی خاص شروع می شود، سپس برای ارزیابی عملکرد، پارامترهای روانی انتخاب می شزوند؛  

 وژیکی،یزیولز سپس از طریق رگرسیون چندمتغیره به پیشگویی می پردازد. در این الگو نقش شاخص های ف

 .بیومکانیکی، آنتروپومتری و مهارتی لحاظ نشده است

 

 (1791جرون) یابیاستعداد یالگو-3-4

( نیمرخ هایی که از ورزشکاران مستعد تهیه م یشزوند، جامعیزت الزم بزرای     29۹۲نظریة جرون )  براساس

شناسایی استعدادهای ورزشی واقعی را ندارند. روش پیشنهادی جرون شامل تعیین نیمزرخ یزک ورزشزکار    

رجسته ب شکاربرجسته در یک رشتة ورزشی خاص و سپس مقایسة شرایط افراد رده های سنی با نیمرخ ورز

 .کنداست این الگو، همة شاخص های مؤثر بر عملکرد را لحاظ نمی

 

 (171۱الگوی استعدادیابی مونت و کازورال )-3-1

( را کامزل تزر کردنزد و آن را روی شزناگران بزه      29۹۹دو محقق کانادایی و فرانسوی الگزوی گیمبزل )   این

آزمایش گذاشتند. آنها جزییات مربوط به نحوة شناسایی متغیرهای پیکری و فیزیولوژیکی را کزه پیشزگویی   

ردنزد. نخسزت نزیم رخ    ک دباید براساس آنها صورت پذیرد، تعیین و دو مرحله برای استعدادیابی شنا پیشنها
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فیزیولوژیکی یک قهرمان برجسته در هر یک از شاخه های شنا تهیه کردند؛ در مرحلة دوم، ثبات متغیرهزای  

این نیم رخ در تحقیقات طولی مشخص شد. سپس بر مبنای ضرایب حاصزله افزراد مسزتعد شناسزایی مزی      

ای استعدادهایی که دیرتر شزکوفا مزی   ( یک دورة جبرانی را بر29۹۹شوند. این پژوهشگران همانند گیمبل )

 .شوند، پیشنهاد می کنند

 

 (171۱الگوی استعدادیابی درك )-3-1

الگو برای اولین بار شناسایی تیپ های بدنی مناسب در رشته های ورزشی گوناگون را مدنظر قزرار داد   این

و آمادگی جسمانی عمومی را بدون توجه به ورزشی خاص، شاخص استعدادیابی معرفی کرد؛ بزدین معنزی   

را بزه وضزعیت    دتکه پیش بینی میزان سازگاری و مهارت فرد در طول یک دوره برنامة تمرینزی کوتزاه مز   

سالمت عمومی، پیکرشناسی و ساختار بدن و میزان اجتماعی بودن مرتبط سزاخت. الگزوی درب بزا اینکزه     

سعی داشت تمام شاخص ها در حوزه های مختلف را پوشش دهد، ولی تأثیر پارامترهزای  فیزیولزوژیکی و   

یازهای مربوط به خزود را  ن شبیومکانیکی را نادیده گرفته است. ضمن آنکه رشته های ورزشی تخصصی پی

 .می طلبند و توجه کلی به آمادگی جسمانی عمومی نمی تواند مالب تشخیص همه جانبه ای باشد

 

 (1711الگوی استعدادیابی وودمن )-3-9

الگو براساس اجرای مهارت بعد از آموزش شکل گرفت و این ایده مطزرح شزد کزه اساسزاً توجزه بزه        این

شاخص های ذاتی مانند ژنتیک نمی تواند عاملی تعیین کننده در شناسایی استعدادهای ورزشی باشد. بلکزه  

و هنگزام   نزد ببیورزشکاران باید به سنی برسند که بتوانند مهارت های ورزشی خاص هر رشزته را آمزوزش   

اجرای این مهارت ها ارزیابی شوند. ایدة مالحظة شاخص های مهارتی به عنوان شزاخص اسزتعدادیابی بزا    

ارائة این الگو تکامل یافت و تا به امروز بیشتر پژوهش های استعدادیابی دنباله رو این الگو بزوده و همزواره   

 .ندبه پارامتر مهارت به عنوان شاخصی کلیدی تأکید داشته ا

 (1717الگوی استعدادیابی راسل )-3-1

حرکتزی، روان شزناختی و جامعزه     -(، ابتدا در پنج حیطة جسمانی، پیکری، ادراکی29۲9الگوی راسل )  در

گیرد، سپس گزینش افراد مستعد براساس مقایسه با نتزایج ورزشزکاران   یشناختی آزمون های پایه صورت م

 گیرد.نخبه و ردة ملی در این آزمون ها صورت می
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 الگوی نهایی -3-7

 قابل روشنی به آنان تکاملی سیر  12 فوتوا کانگ ورزشی استعدادیابی الگوهای حوزة در مطالعات تعقیب با

 بسیار پارامترهای و بودند استوار ژنتیک مانند ذاتی های شاخص بر بیشتر ابتدایی الگوهای. است تشخیص

 الگوهای که درحالی داشتند، مدنظر کمتر را مهارتی و بیومکانیکی شناختی، روان پارامترهای مانند دیگر مهم

 فیزیولوژیکی، پارامترهای دادن قرار مدنظر بر عالوه ،(1989)راسل و (1985) وودمن الگوی مانند نهایی

 دانسته مقدم استعدادیابی واقع در و داشتند تکیه نیز مهارتی پارامترهای بر روانی، و بیومکانیکی آنتروپومتری،

 مناسب سن براساس «آموزش از بعد مهارت ارزیابی» براساس استعدادیابی بر را «ذاتی های شاخص» و

 در سال 14 تا 11 بین (اجرا چگونگی ارزیابی سپس و مهارت آموزش برای) ها رشته بیشتر در استعدادیابی

 . گیرندمی نظر

 

 در ایران ۱1کانگ فوتوا استعدادیابی ورزشی الگوی قابل استفاده برای -1نمودار

 استعدادیابی های شاخص ترین مهم شناسایی مطالعات-4

 های بیومکانیکی ظرفیت های ظرفیت بدنی، های ظرفیت به را استعدادیابی معیارهای( 1774بلومفيلد )

 (24) کرد بندی طبقه 1 جدول مطابق روانی، های ظرفیت و فیزیولوژیکی
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 12 فوتوا کانگمعیارهای اصلی و موثر گزینش استعدادهای ورزشی  -2جدول 

 گيری اندازه قابل موارد استعدادیابی در مؤثر عوامل

 بدن ترکيب و پيكرسنجی
 تنه نسبت پاها، به تنه نسبت لگن، عرض پاها، طول شانه، عرض دستها، طول قد،

 چربی بدون تودة بدنی، تودة شاخص بدن، چربی درصد قد، به

 فيزیولوژیكی های قابليت
 توان خستگی، برابر در مقاومت و تنفسی قلبی عملکرد الکتیک، اسید تحمل میزان

 هوازی بی و هوازی های ظرفیت هوازی، یبو هوازی

 بيومكانيكی های توانایی
 عکس زمان تعادل، چابکی، پذیری، انعطاف استقامت، توان، سرعت، قدرت،

 حرکتی بینایی هماهنگی و عضالنی عصبی هماهنگی العمل،

 شناختی روان های ویژگی
 تاکتیکی، هوش روانی، فشارهای بر غلبه جسارت، انگیختگی، تمرکز، قدرت

 نفس اعتمادبه و هیجانی تعادل همکاری، روحیة

 در آنها ترین شناسایی مهم سمت به ها پژوهش ،1994 سال در بلومفیلد توسط مذکور معیارهای تعیین از پس

 را مستعد افراد درشناخت الزم های ( آزمون1۱22برگس). رفت پیش اختصاصی صورت به ورزشی رشتة هر

 که کرد معرفی شناسی جامعه و ارثی گیریاندازه قابل موارد روانی، آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، نوع از

 چالشی پارامترها، این در نخبه ورزشکاران هنجاریابی سپس. است متفاوت ورزش نوع برحسب آنها اولویت

 هایشاخص صحیح شناخت اخیر های سال در که طوری به داد، قرار پژوهشگران روی پیش جذاب

 هایپژوهش گسترة رشته، آن نخبة هنجار ورزشکاران با ورزشکاران مقایسة و ورزشی رشتة هر تأثیرگذار

 و تعیین را ورزشی استعدادیابی های ( شاخص1۱2۹گاردنر ) و پین. دهدمی شکل را ورزشی استعدادیابی

 .کردند گیری اندازه را نخبه ورزشکاران هنجار

 

 نتيجه گيری

 استعدادیابی های شاخص تعیین حوزة در اغلب و محدود 12کانگ فوتوا ورزشی استعدادیابی مطالعات

 ابعاد دهدی م نشان گرفته انجام مطالعات مرور. است 12کانگ فوتوا ورزشکاران هنجاریابی و رشته چندین

 پرداخته شاخص دو یا یک تنها گیری اندازه به زیادی مطالعات. است نشده بررسیخوبی  به موضوع مختلف

 بررسی جوانب تمام باید و است چندبعدی موجودی انسان که درحالی کنند، می گیری نتیجه آن براساس و

 فاحش های تفاوت وجود دلیل به که گرفته انجام خاص جنس یک روی تنها مطالعات برخی همچنین. شود

 تنها ها شاخص تعیین برای موارد از بسیاری در و نیست تعمیم قابل مخالف جنس به نتایج زنان و مردان بین
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 استعدادهای پرورش و شناسایی برای بنابراین. کاهد می نتایج اعتبار از که است شده استفاده پرسشنامه از

 مطالعاتی رو ازاین. شود حاصل تری کامل و بهتر نتایج تا گیرد قرار مالب مؤثر، پارامترهای تمام باید ورزشی

 ها شاخص از کدام هر اثرگذاری سهم و دهند قرار مدنظر را گانه پنج های حوزه تمام مؤثر های شاخص که

 استعدادیابی های شاخص تعیین سمت به مطالعاتالزم است . برخوردارند باالتری اعتبار از کنند، تعیین را

 درگیر پارامترهای تمام سهم تا رفت پیش تخصصی صورت بهدر داخل کشور  12 کانگ فوتوا ورزشکاران

ورزشکاران کانگ فوتوا  هنجاریابی و ها شاخص ترینمهم شناسایی بر تمرکز لزوم. شود مالحظه نتیجه در

 در فرد های توانایی از ای مجموعه عنوان به را شده تعیین متغیرهای بتواندهمة که الگوهای اختصاصی اب 12

 واقع در. احساس می شود کند، مالحظه نیز را متغیرها (اهمیت درجة)وزن  لزوم صورت در و بگیرد نظر

 از یک هر سهم تعیین ،12ورزشکاران کانگ فوتوا  استعدادیابی خصوص در مسائل دشوارترین از یکی

 از تر آسان فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل بعضی گیری اندازه عالوه، به. است موفقیت برای مذکور عوامل

 هایی ورزش در ورزشکار آمیز موفقیت اجرای بینی پیش بنابراین. است مهارتی و روانی عوامل گیری اندازه

 دشوار چندان ،(برداری وزنه و قایقرانی مانند) دارند آنها در زیادی سهم فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل که

 فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل بر عالوه که پیچیده های ورزش در موفقیت بینی پیش برعکس نخواهد بود؛

 پیشرفت با امروزه. بود خواهد دشوارتر ،(12کانگ فوتوا )مانند  دارند تکیه نیز گیری تصمیم و مهارت بر

 بار اولین اند؛ گرفته خود به ای رشته بین ماهیت ها پژوهش دیگر، های حوزه به آنان یابی راه و مختلف علوم

 استعدادیابی در هوشمند الگویی ارائة جهت مصنوعی هوش های الگوریتم کارگیری به ایدة همکاران و پابیک

شاخص  (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل فرایند تکنیک از استفاده با صادقی و نوری .مطرح کردند را ورزشی

 براساس و(فازی منطق) مصنوعی هوش ابزار با سپس کردند؛ تعیین را استعدادیابی دار وزن وهای اصلی 

 ورزشکاران اطالعات کردن وارد با که کردند طراحی جانبه همه و هوشمند الگویی نخبه، ورزشکاران هنجار

الگوی »ایدة  تکامل شک بی. شود می نمایان خروجی، در ورزشکاران مستعد بودن الگو، ورودی عنوان به

 از کدام هر اثرگذاری سهم و وزن تعیین و باکیفیت های داده براساس «هوشمند استعداد یابی ورزشی

کانگ در ورزش  استعدادیابی الگوهای بهبود و استعدادیابی فرایند تکمیل جهت گامی در تواند می هاشاخص

 . باشد 12فوتوا 
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