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 21استعدادیابی در کانگ فوتوآ مروری بر

 شهربابکی پورمحمدی حسین 

 

 

 چکیده:

استعداديابي ورزشي به معناي شناسايي و كشف آن دسته از قابليتهاي بالقوة افراد است  زمینه و هدف:

تعريف « ظرفيت دستيابي به موفقيت»استعداد يابي در لغت به معناي . قابليت پروراندن داشته باشند كه

، رواني ،هاي جسمانيدر واقع در فرآيند استعداديابي تالش مي شود از طريق سنجش ويژگي. شده است

استعداديابي بهينه در ورزش بايد الگويي  .تکنيکي و اجتماعي عملکرد ورزشکار در آينده پيش بيني شود

 .درستي لحاظ كند اند، بهجانبه ارائه دهد و تمام جزييات را كه در نتيجة نهايي دخيل كارامد و همه

صورت گرفته در داخل كشور مبين اين مطلب است كه دستگاه معيني بصورت  مطالعات روش بررسی: 

 استعداديابي نمي پردازد و طرح جامعي در اين زمينه وجود ندارد. هماهنگ و جدي به

شده، اما متاسفانه ياجرا م رزميبصورت  از گذشته هاي دور 21كانگ فوتوآبا توجه به اينکه ورزش  يافته ها: 

حاضر سعي دارد به شناسايي و  مطالعاتي در زمينه استعداديابي آن صورت نگرفته است. لذا پژوهش

 .كشور بپردازد 21كانگ فوتوآبندي نقاط قوت و ضعف استعداديابي در ورزش لويتوا

كانگ با توجه به اين امر جهت طراحي نظام تحقيق و توسعه استعداديابي در ورزش  نتیجه گیری:

اي فاصله گرفته و بيشتر به موضوعات كاربردي هاي نظري و كتابخانهاست كه از پژوهش كشور الزم 21فوتوآ

ولي امر نزديکي با سازمان هاي اجرايي كشور بخصوص دو نظام كالن كه مت پرداخته شود و ارتباط و تعامل

 بنابراين دربرقرار نمود.  (تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش وزارت ورزش و جوانان و)تربيت بدني است 

 در كشور پرداخته است. 21ورزش كانگ فوتوآ اين تحقيق به بررسي موانع و مشکالت

 

 ، نقاط قوت، نقاط ضعف21انگ فوتوآورزش، استعدادیابی،کمروری،  کلید واژه : 
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 مقدمه

« ظرفيت دستيابي به موفقيت»و « توانايي ويژه و طبيعي»در فرهنگ هاي لغت به معناي « استعداد»

فرآيند »عبارت است از   برخي دانشمندان عقيده دارند استعداديابي در ورزش .تعريف شده است

  «شناسايي ورزشکاران فعلي كه توان بالقوه اي براي نخبه شدن دارند

استعداديابي ورزشي به معناي شناسايي و كشف آن دسته از قابليتهاي بالقوة ديگر  عبارتي به

 استعداديابي بهينه در ورزش بايد الگويي كارامد و همه .قابليت پروراندن داشته باشند افراد است كه

 ي ساليانط  .درستي لحاظ كند اند، به نتيجة نهايي دخيل دهد و تمام جزييات را كه در  جانبه ارائه

 كننده در ير در حوزة مطالعات استعداديابي سعي بر اين بوده است كه ابتدا شاخصهاي تعييناخ

درستي مشخص شود؛ در ادامه هنجار ورزشکاران  هاي مختلف ورزشي به شناسايي ورزشکاران رشته

دست آيد تا امکان مقايسة ساير ورزشکاران با ورزشکاران نخبه فراهم  هاي ورزشي به اين رشته نخبة

گيري شود. همچنين برخي پژوهشگران اين طريق نسبت به مستعد بودن ورزشکاران تصميم شود و از

بر عوامل ذاتي و اكتسابي  اند الگوهايي مبتنيدر حوزة استعداديابي ورزشي تالش كرده صاحبنظر

وان با طريق آن غربالگري اوليهاي از ورزشکاران صورت گيرد تا در مراحل بعدي بت ارائه دهند تا از

نسبت به هدايت ورزشکاران به سمت ورزشي كه احتمال موفقيت دارند، اقدام  اطمينان بيشتري

 (10)شود. 

)عملکرد( « رينگر در تعريف كاربردي استعداديابي اعتقاد دارد : استعداديابي يعني پيش بيني اجرا

 .ي تکنيکياز طريق سنجش ويژگي هاي جسماني ، رواني و اجتماعي و همچنين توانايي ها

 : استفاده از معيارهاي ويژه براي استعداديابي فوايد و امتيازات متعددي دارد

 .زمان الزم براي رسيدن به اجراهاي ورزشي بهينه توسط ورزشکاران برگزيده را كاهش مي دهد  .1

در كار ، انرژي ، استعداد و توانايي هاي مربي صرفه جويي مي شود. همچنين ورزشکاراني كه .2

 .هاي باالتري هستند، موجب افزايش كارآيي برنامه هاي تمريني مربي مي شوند اراي تواناييد

توانايي شركت در مسابقه و نيز تعداد ورزشکاراني را كه به اجراهاي ورزشي بهينه دست مي يابند  ۳

هماهنگي به وجود خواهد آمد كه در مسابقات بين المللي   افزايش مي دهد. در نتيجه تيم ملي نيز

 .تواناتر و قدرتمندتر ظاهر خواهند شد
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اعتماد به نفس ورزشکار را باال مي برد ، چراكه اجراهاي ورزشکار نخبه در مقايسه با ورزشکاران  ۴

تماد به نفس هم سن و عادي انتخاب نشده و به طور قابل توجهي اجراها باالتر است پس در نتيجه اع

 .اين ورزشکاران با استعداد باالتر مي رود

و بدين طريق متخصصان   كاربرد تمرينات علمي را ميسر مي سازد زيرا توان ورزشکاران باالست ۵

 . و كارشناسان علوم ورزشي با انگيزه بيشتري كار خود را ادامه خواهند داد

شرايط رواني مطلوب، .2استعداد ذاتي مناسب؛ .1 :است عامل۳موفقيت در ورزش در گرو حداقل 

  (۳) .تسلط به مهارتهاي تکنيکي.۳

 

 بیان مسئله

 بين محققان تربيت بدني و علوم ورزشي به تهية در كشورمان نيز درك اهميت موضوع استعداديابي

 اكثريت اين پژوهشها اغلب به استعداديابي و منظور استعداديابي منجر شده است كه طرحهايي به

 و سعي در ارائة راه و روشي به اند براي شناسايي استعدادها در يك ورزش خاص پرداخته ارائة مدل

 ( 1.)اند داشته هاي ورزشي كه تحقيق در آن زمينه انجام گرفته، در رشته خصوص براي استعداديابي

پژوهشکدة اي در رشته تك صورت گرفته در زمينة استعداديابي به پژوهشهاي صورت با توجه به

آن ذكر شده،  هايي كه انجام گرفته و نتايجتحقيقات و فناوري و بررسي تربيت بدني وزارت علوم،

 به استعداديابي در كشور وجود دارد و نه دستگاه معيني ميتوان نتيجه گرفت نه طرح اجرايي براي

استعداديابي دستگاههاي مختلف در زمينة  همچنين بين .پردازدصورت جدي به استعداديابي مي

اي جداگانه، فعاليتهاي پراكنده صورت اي از دستگاهها بهوجود ندارد و در اين مورد پاره هماهنگي

 (8)دهند را انجام مي

 به شرح زير بيان شده است :  عوامل مؤثر در فرآيند استعداد يابي

متفاوتي دارند شناخت مراحل رشد كودك )كودكان در سنين مختلف ميزان رشد و توانايي هاي  -1

 روند متفاوت هواي و آب با زندگي هاي محيط در كودكان：سن مرفولوژي يا ريخت شناسي _2

 معيار：سن بيولوژيك ) پيشرفت و تکامل فيزيولوژيکي اندام ها( _۳, دارند متفاوتي تکامل و رشد
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 شناخت：سن ورزشي _۴,شود مي ورزشکاران انتخاب در اشتباه موجب تقويمي سن دادن قرار

 ژيمناستيك و شنا رشته قهرماني سن)  خاص ورزشي رشته هر در قهرماني براي سن ترين مناسب

زي برنامه هاي تمريني كمك ري طرح به( باالست ميداني و دو رشته قهرماني سن كه حالي در پايين

 (۴) .مي كند

 

 دو روش اصلي در شناخت استعداد هاي ورزشي وجود دارد؛

ورت اتفاقي در شرايط فعاليت در يك ص به ورزشکار روش اين در：روش طبيعي يا غيرمنظم_1

هاي جسماني و رواني خود به ورزش موردنظر عالقه ورزش خاص قرار مي گيرد و با توجه به ويژگي

 مند مي شود و در اين ورزش پيشرفت مي كند

 صانمتخص توسط علمي هاي آزمايش و آزمونها انجام با روش اين در：روش علمي يا منظم _2

 .استعداد به روش علمي شناسايي و به سمت ورزش مناسب راهنمايي مي شوند با افراد,ورزشي علوم

 ： مراحل استعداد يابي

تا  ۹مرحله دوم) _سالگي( 8تا ۳)اول مرحله：در كشورهاي پيشرفته استعداد يابي در سه مرحله

 ,سالگي (و مرحله سوم در سطوح ملي و قهرماني صورت مي گيرد 1۵

براي  سالگي( مي باشد, اين مرحله 1۵تا  ۹دوم) شك بهترين مرحله استعداد يابي مرحلهبي 

نوجواناني كاربرد دارد كه تجربه تمرينات منظم و منسجم را داشته باشند,نقش روانشناسان ورزشي 

 .در اين مرحله بسيار مهم است

 ：معيارهاي استعداد يابي

 امکانات ورزشي و مربيان مجرب _۴وراثت  _۳آنتروپومتريكهاي ويژگي_2سالمت جسماني  _1

 تخصصي  وديگري  كامل و جانبه همه رشد يکي نيز يابي استعداد  مراحل پيشرفت ورزشکار بعد از

 باشد مي ها توانايي حداكثر به رسيدن  وسپس ورزش شدن

 

 

 روش تحقیق :

انگ استعداديابي،كورزش،  در اين مطالعة مروري با جستجوي كلمات كليدي استعداديابي در

سايت پژوهشکده تربيت بدني،  و PubMedاطالعاتي معتبر مانند  در مقاالت پايگاههاي 21فوتوآ

http://arminamirian.comck.yektanet.com/a/click/v4-hBT30pZ6O-d-gcI-bT-bAku-xmu-kv7Msz-a-qi/kHnDtviba19PEtDzXOtnUgtcQykNqBtE_GRWIaZD3pg?redirect=https%3A%2F%2Fsellfree.ir%2Fnumber-one-google&gat=9d4fa52a-7e50-4f31-cffb-76723ccbcfac&pu=https%3A%2F%2Fwww.borna.news%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7-11%2F516537-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C-%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA&lts=1626071503.903&vts=1626071675.338
http://arminamirian.comck.yektanet.com/a/click/v4-hBT30pZ6O-d-gcI-bT-bAku-xmu-kv7Msz-a-qi/kHnDtviba19PEtDzXOtnUgtcQykNqBtE_GRWIaZD3pg?redirect=https%3A%2F%2Fsellfree.ir%2Fnumber-one-google&gat=9d4fa52a-7e50-4f31-cffb-76723ccbcfac&pu=https%3A%2F%2Fwww.borna.news%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7-11%2F516537-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C-%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA&lts=1626071503.903&vts=1626071675.338
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مطالعات  سپس و  سايت دانشکده پزشکي اصفهان و سايت مجله پژوهش و سالمت و بانك اطالعاتي

 شدند.  رصد داخلي

  ه ومطالعة همراستا ارائ 10مقاله انجام گرفت. سپس نتايج  20بررسي و مرور نهايي روي بيش از 

استعداديابي مقاله انجام گرفت. سپس نتايج ارائه شد. در ادامه به بررسي 10بررسي و مرور نهايي روي 

 در ورزشهاي رزمي مي پردازيم.

 

 یافته های تحقیق 

در زمينة تعيين شاخصهاي مؤثر و هنجاريابي ورزشکاران نخبه در  گرفته با مطالعات مفصل انجام

طور اختصاصي  جانبه آن هم مختص هر رشتة ورزشي به كارامد و همه ساليان اخير، ميتوان الگوهايي

شناسايي مهمترين شاخصها و هنجاريابي ورزشکاران نخبه است.  عبارتي تمركز بر مطرح كرد. به

عنوان مجموعهاي از تواناييهاي  شده را به همة متغيرهاي تعيين درحاليکه روش يا الگويي كه بتواند

متغيرها را نيز مالحظه كند، وجود ندارد.  (درجة اهميت) صورت لزوم وزنفرد در نظر بگيرد و در 

استعداديابي، تعيين سهم هر يك از عوامل مذكور  در واقع يکي از دشوارترين مسائل در خصوص

 براي موفقيت در ورزشي خاص است. 

الگوهاي نظري متعددي براي شناسايي عوامل مؤثر بر عملکردهاي ورزشي در گروهي از 

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

ورزشي را حاصل مجموعهاي از متغيرها در نظر ميگيرند؛ بنابراين شناخت درست اين متغيرها كمك 

 .ميکند تا فرايند استعداديابي ورزشي با توفيق بيشتري همراه شود

تعداديابي به معيارهاي ويژه اي نياز دارد . اين معيارها از اين جهت ضرورت بديهي است كه اس

دارند كه فرد توانا از ناتوان متمايز شده و آنهايي كه مناسب يك رشته ورزشي بوده به اين ورزش 

اين  . روي مي آورند و افرادي كه به معيارهاي الزم دست نيابند در جهت ديگر هدايت مي شوند

 : عبارتند ازمعيارها 

بهداشت )سالمت جسماني( : سالمت جسماني نياز مطلق هر فردي است كه در رشته هاي  -1

مختلف به فعاليت مي پردازد . لذا ورزشکاران پيش از عضويت در يك تيم يا باشگاه بايد آزمايشات 

ر سالمتي در پزشکي را انجام داده باشند. مربي نيز بايد افرادي را انتخاب نمايد كه از نقطه نظ
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هاي بين افراد براساس نيازها و ويژگي هاي عملي وضعيت خوبي باشند . الزم به ذكر است كه تفاوت

 . يك رشته مشخص شوند

هاي مختلف ورزشي و از جمله توانايي بيومتريکي : اين عامل ، يکي از عوامل كمکي در رشته -2

اعضاي بدن ، اغلب در رشته هاي مختلف  هاي اصلي در استعداديابي است . قد ، وزن ، طولمالك

مي كنند . با اين حال ، در مرحله اوليه استعداديابي كه در « ورزشي، نقش تعيين كننده اي ايفا

سالگي انجام مي گردد )مانند ژيمناستيك ، اسکي مارپيچ ، شنا( پيشگيري  6تا  ۴برخي رشته ها بين 

است . اين امر زماني عملي است كه مفاصل پا ، و چگونگي رشد و تکامل فرد كار بسيار دشواري 

 .پهناي لگن و شانه و نسبت بين لگن و شانه ها مورد آزمايش قرار گيرد

مي « وراثت : وراثت پديده بيولوژيکي بسيار پيچيده اي است كه اغلب در ورزش نقش مهمي ايفا -۳

بليت ارثي ممکن است اندكي كند. اگرچه از طريق تعليم و تربيت ، تمرين و شرايط اجتماعي ، قا

 تغيير كند، اما كودكان اغلب ويژگي هاي بيولوژيکي و رواني والدين خود را به ارث مي برند . 

تسهيالت و امکانات ورزشي و شرايط آب و هوايي : نوع رشته هايي كه ورزشکاران در آن انتخاب  -۴

 شده اند، نقش حدود كننده اي ايفا مي كند. 

وجود متخصص يا ميزان آگاهي و دانش مربي در استعداديابي و آزمون گيري ، انتخاب ورزشکاران  -۵

را محدود مي سازد . در صورتي كه براي استعداديابي از روش هاي علمي و پيشرفته استفاده شود ، 

 به احتمال زياد چهره هاي مستعد براي رشته هاي مختلف ورزشي كشف خواهند شد. 

 تخصصي  وديگري  كامل و جانبه همه رشد يکي نيز يابي استعداد  ت ورزشکار بعد ازمراحل پيشرف

 (۵) .باشد مي ها توانايي حداكثر به رسيدن  وسپس ورزش شدن

الگوهاي نظري متعددي براي شناسايي عوامل مؤثر بر عملکردهاي ورزشي در گروهي از ورزشکاران، 

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

اي از متغيرها در نظر ميگيرند؛ بنابراين شناخت درست اين متغيرها كمك ميکند  حاصل مجموعه

 .تا فرايند استعداديابي ورزشي با توفيق بيشتري همراه شود

در ورزش ايران بود. در اين  موانع استعداديابي همانطوركه اشاره شد، هدف از تحقيق حاضر بررسي

تا رسيدن به هدف خود كه  مانع در مسير استعداديابي ايران70تحقيق نشان داد كه  زمينه نتايج

 دسته حرفهاي كشور است، وجود دارد. اين موانع در هفت فاكتور شکوفا شدن ورزش قهرماني و

ترتيب از  به بندي شدند تا تفريدمن ، اولوي بندي شدند و فاكتورها با استفاده از نتايج آزمون
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 حوزه مشخص شوند. فاكتور موانع انساني با شش مؤلفه، اهميتترين فاكتور در اين مهمترين به كم

اين قسمت مربوط به منابع انساني است  شده در بندي مهمترين فاكتور شناخته شد. موانع دسته

اغلب مربوط به نبود تخصص و  اند و مشکالت مربوط به اين قسمت استعداديابي دخيل كه در امر

 (۳).هستند است كه در امر استعداديابي درگير بوده و متوليان اين امر حرفة كافي در بين افرادي

مانع در استعداديابي ورزش ايران شناسايي شد  70هاي تحقيق ، تعداد  توجه به يافته در نهايت با

فاكتورها در نتيجة آزمون فريدمن اينگونه  بندي شدند و اولويتبندي اهميت هفت فاكتور دسته كه در

 موانع.1بود

موانع .6موانع زيربنايي، .۵موانع مديريتي، . ۴موانع حمايتي و پشتيباني، .۳موانع مالي، .2انساني، 

 (۳) .موانع علمي و پژوهشي .7فرايندي، و 

با هدف بررسي موانع استعداديابي در ورزش ايران انجام ، پژوهشي را  (1۳۹6) نويد اسدي و همکاران

ورزش كشور  دهندة وجود موانع بسياري در ساختار استعداديابي نتايج پژوهش حاضر نشان دادند كه

بود كه نياز به توجه مديران و سياستگذاران عرصة ورزش دارد تا با برطرف شدن آنها، ورزش كشور 

  (1۳۹7) محمدحسين نوريهمچنين   (۳.)است، دست يابدگزيني شده  هدف به آنچه براي آن

 اين مقاله با مروري بر مطالعات صورتانجام داده است كه در مطالعات استعداديابي ورزشي  مقاله

استعداديابي ورزشي به چالشها، تنگناها و كمبودهاي موجود در مسير استعداديابي  گرفته در حوزة

اي جانبه هنوز الگوي مشخص و همه تعداديابي ورزشي نوپا بوده وعلمي اشاره دارد. مطالعات حوزة اس

در مقاله  ،( 1۳۹7)و همکاران  محمد نوحي (10)كه دربرگيرندة همة ابعاد باشد، ارائه نشده است. 

 استعداديابي در رشته بررسي تعيين نقش مديريت نقش مديريت استعداديابي در ورزشهاي رزمي به 

استفاده از مديريت استعداد و شناسايي  نشان داد  اين پژوهش تايجن پرداخته است.هاي رزمي 

اين خود ميتواند به بهبود امور  هاست كه كليدي و قرار دادن افراد شايسته در اين منصب پستهاي

در سازمان  شود مديريت استعداد نتايج مطلوبي را در نهايت سبب مي كمك شاياني كند. اما آنچه

 مديران و تداوم اين حمايت است، در غير اين صورتبه جان وجود حمايت همه همراه داشته باشد، به

تدوين الگوي جامع مقاله ( در 1۳۹۹) و همکاران امين كالني (۹) .موفقيتي حاصل نخواهد شد

نشان داد براي مديريت كردن استعداديابي ورزش قهرماني استعداديابي در ورزش قهرماني ايران 

عنوان  دي براي استعداديابي وجود داشته باشد. فرآيند استعداديابي بهفرآين كشور، نخست بايد

 كه به صورت مستقيم بر پديده اصلي تأثير ميگذارد مشتمل بر پنج مقوله به دست آمد شامل عواملي
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 سال(، فرآيند )كشف و16پيشدرآمدها )چالشهاي دروني و بيروني(، ورودي )كودكان هشت تا 

استعدادگزيني، جذب و هدايت، استعدادپروري و نخبگي(، خروجي )قهرماني غربالگري، شناسايي و 

در مقاله  ،1۳۹8و همکاران در سال  محمد نوحي (7).پساقهرماني( و بازخورد )دروني و بيروني( بود و

با وجود منابع انساني نقش مديريت استعداديابي در ورزشهاي رزمي به بيان اين نکته مي پردازد كه 

طوريکه اغلب  استعداديابي ميشود، به ران توجه كمتري به بحث مديريت و فرايندكشور اي در

استعداديابي كشف نشده  اند، از طريق ها به مقام قهرماني رسيده اين رشته ورزشکاراني كه در

 –شاخصهاي آنتروپومتريکي، شاخصهاي جسماني  ،1۳۹0در سالو همکاران،  كهندل  (۹)اند.بوده

عنوان اولويتهاي  رواني و اجتماعي را به فيزيولوژيکي و در نهايت شاخصهايحركتي، شاخصهاي 

مهمترين  ( 1۳۹۴) دوستداري و همکاران (8. ) ورزشهاي رزمي معرفي كردند استعداديابي در

 كميته امکانات مالي و مادي براي استعداديابي فوتبال، نبود كمبودرا مشکالت استعداديابي فوتبال 

برنامة اصولي براي استعداديابي فوتبال، آشنا نبودن  استعداديابي در باشگاهها، نداشتنهاي تخصصي 

متخصص در امر استعداديابي توسط سازمانهاي  روشهاي علمي استعداديابي، و تربيت نکردن افراد با

 ( 6) بيان كردند مربوط

 

 گیری نتیجه

 فرآيندي براي ورزش، نخست بايد نتايج اين پژوهش نشان داد براي مديريت كردن استعداديابي

كه به صورت مستقيم بر پديده  عنوان عواملي استعداديابي وجود داشته باشد. فرآيند استعداديابي به

درآمدها )چالشهاي دروني و بيروني(،  پيش شامل استگذارد مشتمل بر پنج مقوله اصلي تأثير مي

ري، شناسايي و استعدادگزيني، جذب و غربالگ سال(، فرآيند )كشف و16ورودي )كودكان هشت تا 

پساقهرماني( و بازخورد )دروني و بيروني(  هدايت، استعدادپروري و نخبگي(، خروجي )قهرماني و

درآمدهايي است كه از مهمترين  پيش فرآيند كشف و تربيت استعدادها امري علمي و محتاج بهاست. 

تعامل و همکاري ذينفعان، توسعه  برقراريتوان به سياستگذاري و حمايت دولت، ايجاد و آنها مي

الخصوص مراكز آموزشي  ذينفعان علي منابع انساني متخصص استعداديابي، ايجاد ارتباط مناسب بين

و تأسيس پايگاهها و مراكز تخصصي  و تحقيقاتي و به طور مشخص دانشگاهها با مراكز اجرايي، تقويت

ورزش از ابتدايي تا هنرستان، ايجاد  عه مدارساستعداديابي خصوصي و دولتي در سطح كشور، توس
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ترويج ورزش همگاني، توانمندسازي  كميته استعداديابي در فدراسيونها و آموزشوپرورش، توسعه و

سازماندهي ذينفعان، توسعه امکانات و  ذينفعان، ايجاد احساس نياز به استعداديابي )بازارسازي(،

در دستورالعملهاي سازماني، فرهنگسازي  انع، تسهيلزيرساختها، حمايت از بخش خصوصي و رفع مو

استعداديابي، برگزاري كارگاههاي آموزشي و  افزارهاي استاندارد رساني، تهيه و توزيع نرم و آگاهي

ورزشکاران و مربيان و مهمتر از همه فراهم  افزايي، ايجاد بانك اطالعات ويژه استعداديابي، دانش

در اين امر ميتواند شروعي قدرتمند و  اقشار جامعه اشاره كرد كههاي ورود و حضور  آوردن زمينه

استعداديابي كه در حال حاضر در  پرتوان در بخش استعداديابي باشد. از مشکالت موجود فرايند

شده به شکل صحيح  شناسايي ايران اتفاق ميافتد عدم شناسايي صحيح و جذب و هدايت مستعدين

  و علمي جهت ادامه مسير ميباشد.

استعداديابي نمي پردازد و طرح جامعي  دستگاه معيني بصورت هماهنگ و جدي بهبا توجه به  اينکه 

اجرا  رزميبصورت  از گذشته هاي دور 21كانگ فوتوآورزش  و همچنيندر اين زمينه وجود ندارد. 

 . شده، اما متاسفانه مطالعاتي در زمينه استعداديابي آن صورت نگرفته استمي

 

 منابع: 

طراحي نظام مطلوب استعداديابي ( 1۳۹۳)  ا.-س، علي دوست قهفرخي-م، سجادي-گودرزي ن،-سدي. ا1

 6۳-۵۴علوم ورزشي بسيج، تهران، ص . ، طرح تحقيقاتي، پژوهشکدة تربيت بدني و»ورزش بسيج ايران

 . ۳1بررسي موانع استعداديابي در ورزش ايران 

پرسشنامه موانع ساخت روايي و پايايي  ا.-قهفرخيس، علي دوست -م، سجادي-ن، گودرزي-سديا. 2

 ۹-22: 28. شماره8. دوره1۳۹۹استعداديابي در ورزش ايران. نشريه رويکردهاي نوين در مديريت. بهار 

. بررسي موانع استعداديابي در ورزش ايران ا.-س، علي دوست قهفرخي-م، سجادي-ن، گودرزي-سديا. ۳

 .18. شماره ۵. دوره1۳۹6پاييز رويکردهاي نوين در مديريت، نشريه 

 وضعيت موجود و شاخصهاي استعداديابي هندبال سالني مردان از ديدگاه مربيان نخبة ع.-اميرتاش .۴

 ۵1-2۵ص .6ش ،1ج ، ؛ 1۳8۴.نشرية علوم حركتي و ورزش. كشور

تهديدهاي شناسايي قوتها، ضعفها، فرصتها و س.  -آ ، سجادي-م، قربانيان رجبي -حميدي، س -.حسيني۵

. مجله مديريت جمهوري اسالمي ايران و تنگناها و چالشهاي فراروي آن استعداديابي در ورزش قهرماني

 .2۹-۵۴: ص 17؛شماره1۳۹2ورزشي. تابستان 



10 

 

ورزشي،  نشرية مديريت .ررسي مشکالت استعداديابي فوتبالب .ب -، سهيليا-گنجوي س،-دوستداري.6

 . 6۳ – 621ص :۴ش 7دورة ،

ح. تدوين الگوي جامع استعداديابي در ورزش قهرماني ايران. -س، زارعيان-ع، سجادي -ا، الهي -كالني. 7

 .۳۳-۵0، ص 20، شماره8؛ دوره1۳۹۹مجله پژوهش در ورزش تربيتي.پاييز 

بررسي و معرفي شاخصهاي استعداديابي .  1۳۹0شرف گنجويي، فريده؛ نوحي، محمد كهندل، مهدي؛ ا. 8

 آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي پايان نامه. الگوه از ديدگاه مربيان و رؤساي هيأتها و ارائ يدر ورزشهاي رزم

 مركز تهران واحد اسالمي

ف. نقش مديريت استعداديابي در ورزش هاي رزمي. مجله -ح، غفوري-ج، هنري-م، شهاليي-. نوحي۹

 .۹-1۹: ص 26، شماره7؛ دوره1۳۹8رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي. پاييز 

؛ 1۳۹7ح. مروري بر مطالعات استعداديابي ورزشي . نشريه مديريت ورزشي. تابستان -م ، صادقي-. نوري10

 .۳87-۴00: ص 2؛ شماره10دوره

 
 

 

 


