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 دهیچک

ی ها استعداد افتی مقالهی اصل هدف که است 21 توآ فو کانگ دری ابیاستعداد عنوان تحت مقاله نیا :هدف و نهیزم

 .باشدی م 21 توآ فو کانگ ورزش در بخصوص و فرهنگی یورزش

 نیا شتریب که موضوع نیا به مربوط منابع از استفاده با کهی ورزشی ابیاستعداد براجی مرور مطالعه کی مقاله نیا : روش

 .است گرفته قرای بررس بحث مورد بودهو تجربیات شخصی  مقاله منابع

 توجهی لیخ موضوع نیا به ما کشور در متاسفانه که است جهان در ورزش ازی مهم بخشی ورزشی ابیاستعداد :یریگ جهینت

 . ردیگ قراری بررس مورد فردی ورزش وی بدنیی توانا تمام که شود انجامی طور دیبای ورزشی ابیاستعداد. شودی نم

 ، ورزش، فرهنگیابیمروری، استعداد واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 زبده ورزشکاران کنندکهی مـ فکـر موضـوع ـنیا به انیمرب و نیوالد اکثر. داردی بستگ کننده مشاهده دید بهی ورزش استعداد

 دور نیهم لیدل به انیمرب و نیوالد. ابندی دست ای حرفـه ورزش دری قهرمـان جمله ازی اهداف به خود تیموفق ریمس در آنها

 خود اهداف به دنیرس صرف ادییز اریبس انرژی و وقت و پول شود، دهیکش ـزین راهـهیب بـه اسـت ممکنی گاه کهی شیاند

 که دانند یمـ آنهـا باشـد،ی م دشوارتری زیچ کارآموز استعدادهای ان،یمرب دید ازی ورزش استعدادی ابیارز اما د.نینمای م

 دینبا را نکته نیا و. داردی بـستگی عـاطف وی روانـ ،یطـیمح ،یجسمان عوامل ازی بیترک به ورزش در برتری تیظرف

 نیراتضمی ورزش برتری توانی نم هم باز ببرند،ی پـ آن بـه افـراد و باشـد داشـته وجود اگری حت استعداد، که کرد فراموش

 خود شاگردان و فرزنـدان هـای استعداد کشف بدنبال کهی کش زحمت انیمرب و نیوالد نگرش تا میآن بر مقاله نیا در د.ینما

 ： یابی استعداد ندیفرآ در مؤثر عوامل .میده سوق مناسب سوی و سمت به را هستند

 ای یمرفولوژ سن .2 ( دارندی متفاوتی هایی توانا و رشد زانیم مختلف نیسن در کودکان) کودک رشد مراحل شناخت .1

    کیولوژیب سن .۳, دارندی متفاوت تکامل و رشد روند متفاوتی هوا و آب بای زندگی ها طیمح در کودکان:یشناس ختیر

 سن .۴,شودی م ورزشکاران انتخاب در اشتباه موجبی میتقو سن دادن قرار اریمع (ها اندامی کیولوژیزیف تکامل و شرفتیپ) 

 در نییپا کیمناستیژ و شنا رشتهی قهرمان سن)  خاصی ورزش رشته هر دری قهرمانی برا سن نیتر مناسب شناختی: ورزش

 .کندی م کمکی نیتمری ها برنامهی زیر طرح به( باالستی دانیم و دو رشتهی قهرمان سن کهی حال

 دارد؛ وجودی ورزشی ها استعداد شناخت دری اصل روش دو

 ردیگی م قرار خاص ورزش کی در تیفعال طیشرا دری اتفاق صورت به ورزشکار روش نیا درم: رمنظیغ ای یعیطب روش_1

 .کندی م شرفتیپ ورزش نیا در و شودی م مند عالقه موردنظر ورزش به خودی روان وی جسمانی هایژگیو به توجه با و

 استعداد با افراد،یورزش علوم متخصصان توسطی علمی ها شیآزما و آزمونها انجام با روش نیا درم: منظ ای یعلم روش_2

 .شوندی میی راهنما مناسب ورزش سمت به ویی شناسای علم روش به

 مرحله وی(سالگ15تا۹)دوم مرحله _ی(سالگ ۸ تا۳)اول مرحله：مرحله سه دری ابی استعداد شرفتهیپی کشورها دربنابراین 

ی می( سالگ 15 تا ۹)دوممرحلهی ابی استعداد مرحله نیبهتر شکی ب .ردیگی م صورتی قهرمان وی مل سطوح در سوم

 دری ورزش روانشناسان نقش باشند، داشته را منسجم و منظم ناتیتمر تجربه که دارد کاربردی نوجوانانی برامرحله نیباشد،ا

الزم برای ادامه است. فلذا باید سن و عوامل مختلف جهت استعداد یابی مدنظر گرفته شود تا زمینه  مهم اریبس مرحله نیا

مراحل فراهم شود و هدف اصلی استعداد یابی فراهم کردن زیر ساخت های الزم برای شکوفایی مهارتهای جوانان و 

 نوجوانان میباشد.

 

 



 مسئلهبیان 

 ست؟یچی ورزشی ابیاستعداد

یم شکست دیکنیم تالش کهی بار هر اما دیبرس تیموفق به ورزش در که دیکنیم را خود تالش تمام شما دیکن تصور

 شنا، بال،یوال فوتبال،. دینتوانست اما دیبرس تیموفق به ها آن در تا دیرفتی مختلفی ورزشی ها کالس به بارها مثالً. دیخور

 شکست همه نیا لیدل دیدانیم. دیا برگشته تر دراز پا از دست بار هر اما دیا کرده امتحان را …وی ساز بدن بسکتبال،

 ست؟یچ

 !دیا نشناختهی درست به را خودی ورزش استعداد شما: شودیم خالصه جمله کی در همه و همه

 نبود الزم گرید د،یکردیم کشف ورزش در را خود استعداد ابتدا و دیرفتیمی ورزشی ابیاستعداد سراغ به اول همان از اگر

 میبدان که است نیای ورزشی ابیاستعداد از هدف اصالً. بدهد جواب ها آن ازی کی دیشا تا دیکن تست را مختلفی ها کالس

 به شغل انتخابی برا افراد اکثر که طور همان. میرسیم تیموفق به زودتر ریمس کدام از و میکن حرکتی ریمس چه در دیبا

 در تیموفقی برا هستند،ی ابیاستعداد مختلفی ها راه دنبال به رشته انتخابی برا ای و روندیمی ابی استعداد تست سراغ

 .رفتی تخصصی ابیاستعداد دنبال به دیبا هم ورزش

 یورزشی ابیاستعداد سن

 . استی ابیاستعداد و استعداد بحث دارد، وجود نیوالدی برا کهیی ها دغدغه نیتر مهم ازی کی

 :که است نیا پرسندیم ها آن کهی سواالت نیتر مهم ازی کی معموالً

 م؟یکن شروع را کودکانی ورزشی ابیاستعداد دیبای سن چه از

ی سالگ 8 از قبل تا افراد، استعداد و هوش درصد 80 شمندان،یاند و محققان قاتیتحق طبق که میبگو دیبا شما جواب در

 دیکن هیته هم را کودکان هوش شیافزا وی ابیاستعداد جامع بسته ناال نیهم و دینده دست از را فرصت پس. ردیگی م شکل

 .دیبزن رقم ها آنی برا رای درخشان ندهیآ خود، کودکانی استعدادها و هوش تیتقوی ها راه از استفاده با دیبتوان تا

ی ابیاستعداد در اشتباهاتی کسری از دیبا آن از قبل اما. گفت خواهم هم رای ورزش استعداد کشفی ها راه شما به ادامه در

 .مینشو مشکالت بروز باعث تا میکنی ریجلوگی ورزش

 یورزشی ابی استعداد

 در که کشورهایی به اجمالی نگاهی با. است ملتها پیشرفت و توسعه شاخص ورزش المللی بین میادین در موفقیت امروزه

 های زیرساخت حوزة در نتها نه کشورها این میشود مشخص دارند، قرار المپیک و جهانی بازیهای مدالی جداول صدر

 بین میادین در پایدار موفقیت الزمة( 1).هستند یافته توسعه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، های حوزه سایر در بلکه ورزش،

 روشهای به صحیح توجه طریق از کارامد سازی پشتوانه است طبیعی(2).است سازی پشتوانه امر به ویژه توجه ورزش المللی

 بر قابلیتها این انطباق تعیین و ورزشکاران بالقوة های قابلیت کشف فرایند ورزشی استعدادیابی. است میسر استعدادیابی علمی



 و شناسایی معنای به ورزشی استعدادیابی دیگر عبارتی به  (3).است مختلف ورزشی های رشته در مؤثر و اساسی پارامترهای

 و کارامد الگویی باید ورزش در بهینه استعدادیابی (4).داشته پروراندن قابلیت که است افراد بالقوة قابلیتهای از دسته آن کشف

 حوزة در اخیر سالیان طی  (5).کند لحاظ درستی به اند، دخیل نهایی نتیجة در که را جزییات تمام و دهد ارائه جانبه همه

 مختلف های رشته ورزشکاران شناسایی در کننده تعیین های شاخص ابتدا که است بوده این بر سعی استعدادیابی مطالعات

 سایر همقایس امکان تا آید دست به ورزشی های رشته این نخبة ورزشکاران هنجار ادامه در شود؛ مشخص درستی به ورزشی

 همچنین. شود گیری تصمیم ورزشکاران بودن مستعد به نسبت طریق این از و شود فراهم نخبه ورزشکاران با ورزشکاران

 ارائه اکتسابی و ذاتی عوامل بر مبتنی الگوهایی اند کرده تالش ورزشی استعدادیابی حوزة در نظر صاحب پژوهشگران برخی

 به نسبت بیشتری اطمینان با بتوان بعدی مراحل در تا گیرد صورت ورزشکاران از هایویت اول غربالگری آن طریق از تا دهند

 کمبود ورزشی استعدادیابی در اساسی معضل (6).شود اقدام دارند، موفقیت احتمال که ورزشی سمت به ورزشکاران هدایت

 بیومکانیکی، آنتروپومتری، های حوزه در استعدادیابی مؤثر شاخصهای بین که را زیادی پراکندگی که است الگوهایی و روشها

 همة سهم عبارتی به. گیرد نظر در فردی های توانایی از ای مجموعه صورت به دارد، وجود مهارتی و روانی فیزیولوژیکی،

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

 . کند ایجاد ورزشکاران استعدادهای صحیح شناسایی برای معتبر و علمی رویهای وحدت میتواند

 کار روش

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

آغاز شد. سپس  1399-1386ی ها سال نیبی ها سال از مقاالت  الگوهای استعدادیابی در مقاالت پایگاه های اطالعاتی

های اثرگذار و هنجاریابی ورزشکاران نخبه پرداخته اند، رصد شدند. در ادامه به  مطالعات داخلی، که اغلب به تعیین شاخص

بررسی الگوهای مطرح شده در استعدادیابی ورزشی به همراه نتایج و دستاوردهای شان پرداخته شده است و در پایان الگوی 

ه این الگو کمک کند تا فرآیند استعدادیابی پیشنهادی خود را که در حال حاضر استفاده میکنم ، ارائه شده ، امیدوارم ارائ

 .ورزشی با توفیق بیشتری همراه شود

  ها افتهی

 ساخته پدیده این متوجه دولتها ناحیة از را فراوانی توجه المللی بین مناسبات در آن جایگاه اهمیت و ورزش شدن فراگیر

 های توانمندی و ثبات از نمادی اقتصادی، و اجتماعی تأثیرات بر عالوه ورزشی المللی بین میادین در کشورها موفقیت. است

 این از ای، حرفه و قهرمانی ورزش در کشورها باالی گذاری سرمایه علل از یکی و میشود محسوب کشورها آن جانبة همه

 موضوعاتی مهمترین از شده، سازماندهی تمرینی برنامة در شرکت برای مستعد، ورزشکاران کشف فرایند. میگیرد نشأت مورد

 است مطرح ورزش در امروزه که است

مطالعات  ))مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی((( در پژوهشی با عنوان 1397نوری محمدحسین و همکاران )

های این الگوها و اینکه  دلیل ضعف به 1990با ارائة الگوهای پایه آغاز شد. بعد از سال 1975استعدادیابی ورزشی از سال 

های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، بیومکانیکی،  های خاصی تکیه داشتند و توجه کافی به همة حوزه روی شاخصبیشتر 



های ورزشی و هنجاریابی ورزشکاران  های استعدادیابی رشته روانی و مهارتی نداشتند، مطالعات به سمت تعیین شاخص

 (7).در نتیجه مالحظه شود صورت تخصصی پیش رفت تا سهم تمام پارامترهای درگیر نخبه به

نتایج پژوهش  ))نقش مدیریت استعدادیابی در ورزش های رزمی((( در پژوهشی با عنوان 1398نوحی محمد و همکاران )

های ملی و قهرمانان جهانی و آسیایی  در فدراسیون رزمی، مربیان تیم مدیریت بقهضر طی بررسی نظرهای افراد با ساحا

(و خبرگان و متخصصان آشنا به مسائل مدیریت استعدادیابی ورزش نشان داد که 1393تا  1384ها و آقایان از سال  خانم)

استعداد، از خزانه  ایجادهای کلیدی و  عوامل اجتماعی، کاهش ترک سازمان توسط افراد مستعد، خالی نماندن منصب

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی مهمترین عوامل در مدل مدیریت استعدادیابی است. در طول نیم قرن گذشته اوضاع 

زحمت میتوان اندک شباهتی میان ساختار سازمانها در زمان حال و  دگرگونی بوده است که به جهان آنچنان دستخوش تغییر و

 (8).گذشته یافت

 یریگ جهینتبحث و 

 الگوها این های ضعف دلیل به 1990سال از بعد. شد آغاز پایه الگوهای ارائة با 1975 سال از ورزشی استعدادیابی مطالعات

 فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، های حوزه همة به کافی توجه و داشتند تکیه خاصی های شاخص روی بیشتر اینکه و

 هنجاریابی و ورزشی های رشته استعدادیابی های شاخص تعیین سمت به مطالعات نداشتند، مهارتی و روانی بیومکانیکی،

 الگوهای بنابراین. شود مالحظه نتیجه در درگیر پارامترهای تمام سهم تا رفت پیش تخصصی صورت به نخبه ورزشکاران

 مفصل مطالعات با اکنون میرسد نظر به. ندارد وجود باشد، شده تدوین نظران صاحب توسط که جدیدتری و معتبر نظری

 همه و کارامد الگوهایی میتوان اخیر، سالیان در نخبه ورزشکاران هنجاریابی و مؤثر های شاخص تعیین زمینة در گرفته انجام

 و ها شاخص مهمترین شناسایی بر تمرکز عبارتی به. کرد مطرح اختصاصی بهطور ورزشی رشتة هر مختص هم آن جانبه

 از ای مجموعه عنوان به را شده تعیین متغیرهای همة بتواند که الگویی یا روش درحالیکه. است نخبه ورزشکاران هنجاریابی

 یکی واقع در. ندارد وجود کند، مالحظه نیز را متغیرها( اهمیت درجة) وزن لزوم صورت در و بگیرد نظر در فرد های توانایی

. است خاص ورزشی در موفقیت برای مذکور عوامل از یک هر سهم تعیین استعدادیابی، خصوص در مسائل دشوارترین از

 درستی کار خاص ورزشی در حتی و ورزشها کلیة در عوامل این همة سهم کردن لحاظ مساوی پیشاپیش است بدیهی

 مهارتی و روانی عوامل گیری اندازه از آسانتر فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل بعضی گیری اندازه عالوه، به. بود نخواهد

 آنها در زیادی سهم فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل که هایی ورزش در ورزشکار آمیز موفقیت اجرای پیشبینی بنابراین. است

 فیزیولوژیکی و جسمانی عوامل بر عالوه که پیچیده ورزشهای در موفقیت پیشبینی برعکس بود؛ نخواهد دشوار چندان ،دارند

 های حوزه به آنان راهیابی و مختلف علوم پیشرفت با امروزه. بود خواهد دشوارتر دارند، تکیه زنی گیری تصمیم و مهارت بر

 .اند گرفته خود به ای رشته بین ماهیت ها پژوهش دیگر،
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