
 

 21استعدادیابی در کانگ فوتوآروش های مروری بر 

 مرتضی محمودی کمسرخ

 

 چکیده

 نیبه ا نایو مرب نیدارد. اکثر والد یمشاهده کننده بستگ دیبه د یاستعداد ورزش زمینه و هدف:

در  یهرماناز جمله ق یخود به اهداف تیموفق ریکنند که ورزشکاران زبده آنها در مس یموضوع فکر م

ن است ممک یکه گاه یشیدور اند نیهم لیبه دل انیو مرب نیوالد نی. اابندیدست  یورزش حرفه ا

 . ندینما یمبه اهداف خود  دنیصرف رس یادیز اریبس یشود، پول و وقت و انرژ دهیکش زین راههیبه ب

مقاله علمی از سایتهای مختلف علوم ورزشی مورد بررسی  20در این خصوص بیش از روش بررسی:

 همراستا برای انجام این مقاله مروری مورد استفاده قرار گرفت. مقاله هایبین آنها  قرار گرفته و از

باشد،  یم یدشوارتر زیکارآموز چ یاستعدادها ان،یمرب دیاز د یاستعداد ورزش یابیارز یافته ها:

 یو عاطف یروان ،یطیمح ،یاز عوامل جسمان یبیدر ورزش به ترک یبرتر تظرفی که دانند یآنهام

اگر وجود داشته باشد و افراد به آن  یفراموش کرد که استعداد، حت دینکته را نبا نیدارد. و ا یتگبس

 .دینما نیرا تضم یورزش یتوان برتر یببرند، باز هم نم یپ

شف استعداد که بدنبال ک یزحمت کش انیو مرب نیتا نگرش والد میمقاله بر آن نیدر ا نتیجه گیری:

و در خصوص  میمناسب سوق ده یسمت و سو بهفرزندان و شاگردان خود هستند را  یها

 به بحث و بررسی بپردازیم   21استعدادیابی در ورزشهای رزمی مانند کانگ فوتوآ

 21مروری، استعدادیابی، استعدادیابی ورزشی، کانگ فوتوآ  : کلید واژه ها

 

 

 



 مقدمه

اصل  طبیعی است که همه انسان ها با وضعیت های جسمانی یکسان آفریده نشده اند این همان

ظر ناست که اگر چه کودکان به ظاهر همگی بازیگوش و فعال و پر انرژی به  تفاوت های فردی

اد جسمانی رسند و نیز مشتاق یادگیری هستند اما باید در نظر داشت که همه آن ها از یک استعدمی

ناسایی و شو هوش یادگیری یکسان بهره مند نیستند . لذا بسیار ضرورت دارد تفاوت بین آن ها را 

ل آموزش یژگی های فردی را در نظر گرفت و مطابق آن گروه بندی انجام داده و مراحدرک کرد و و

اید عمل پاسخ به این سوال که برای آموزش مهارت های ورزش چگونه ب 3را طی کرد . اینک برای 

و دقیق  کنیم و اهداف آموزش را چگونه تعریف کنیم ؟ پاسخ این سوال نیازمند بررسی هوشمندانه

ه و استعداد قالشود. بدون یافتن عنامیده می (استعداد یابی(وحی و روانی افراد است که جسمانی و ر

 .(3)کودکان وقت و انرژی هر دو گروه آموزش دهنده و گیرنده تلف خواهد شد

 یابیدست تیو قابل ژهیو یعیطب ییتوانا کیگوناگون از جمله در  یدر معان یاستعداد از لحاظ لغو

 یبرخ یاجرا یبرا یاکتساب ای یعیطب یآمادگ یشده است. استعداد نوع فیتعر «تیموفق ایبه هدف 

آن در مراحل  ینیب شیکند و پ یبروز م یدر زمان خاص دادشده است. هر استع فیتعر تهایاز فعال

 رییدر طول رشد باعث تغ زین یو عاطف یشناخت ،یجسمان راتییتغ گر،یدشوار است . از طرف د هیاول

در  زیکند و سرعت رشد آن ن یرشد م جیبتدر یهر استعداد نیشود. همچنیدر عملکرد استعداد م

آن آسانتر  ینیب شیاستعداد از پ صیرسد. تشخ یبه فالت م ینیدر سطح مع افراد متفاوت است و

 یقیو موس یکند. مثال استعداد نقاش یاست ، چون استعداد در مراحل خاص از دوران رشد بروز م

شود. هر فرد  یآشکار م رستانیو دب ییو علوم در دوره راهنما اتیاضیدوره دبستان و استعداد ر در

 نیااشاره کرد.  زین یتوان به استعداد حرکت یاست که از آن جمله م یفراوان یاستعدادها یدارا

کودکان را  یو ورزش یدارد. استعداد حرکت یینقش بسزا یورزش - یحرکت یتهایاستعداد در فعال

 ییرفتارها نیو ساده تر نیکودکان اول یحرکت یتهایفعال رایداد، ز صیتشخ قیتوان با مشاهده دقیم

 هیصرفا پا ،یاست. البته استعداد حرکت صیقابل تشخ ییکند و در دوره ابتدایم دایپ زاست که برو

داد.  میتعم ندهیفرد در آ یورزش شرفتیبه پ عایرا سر هیاول صیتشخ دیندارد و نبا یو حرکت یجسمان

 (2)فرد وابسته است. یروان شناخت یتهایمستلزم گذشت زمان و به ظرف ،یبروز کامل استعداد حرکت



 میمختلط خود، هوش را به هفت نوع تقس ایهوش چندگانه  هیگاردنر در نظر یبند میبنا به تقس

 ،یاضیر -یهوش منطق ،یکالم ای یهوش زبان ،یی، هوش فضا بدنی – یکرده است: هوش حرکت

 یو کل یهوش عموم یبند میتقس نی. چون در ایفرا فرد ای یو هوش فرا شخص یفرد نیهوش ب

استعداد  یتوان انواع هوش را نوع یتوجه شده است. پس م یاختصاص ای ژهیو شوجود ندارد و به هو

 یو بدن یو ورزش مهم است هوش حس حرکت یبند تیقلمداد کرد. آنچه در ترب یعیو طب یدرون

 یقو یابیکنند، در جهت  یدرک م یرا در فضا بخوب ایجهت اش ،ییهوش فضا یاست. افراد دارا

کار  قیدهند از طر یم حیافراد ترج نیبرخوردارند. ا یتجسم خوب و یساز ریهستند و از حس تصو

دو نوع هوش مؤثر است.  نیا زیو ورزش ن یبدن تیکنند. در ترب تیفعال یو دوست یهمکار ،یگروه

 نیو هوش ب یبه همکار یگروه یدر ورزشها تیو موفق ،ییو درک فضا یابیحرکات به جهت  یاجرا

 (2)وابسته است. یفرد

 

 روش پژوهش:

 21انگ فوتوآورزش، استعدادیابی،ک در این مطالعة مروری با جستجوی کلمات کلیدی استعدادیابی در

سایت پژوهشکده تربیت بدنی، سایت  و PubMedاطالعاتی معتبر مانند  در مقاالت پایگاههای

 مطالعات داخلی سپس دانشکده پزشکی اصفهان و سایت مجله پژوهش و سالمت و بانک اطالعاتی و 

مطالعة همراستا  6مقاله انجام گرفت. سپس نتایج  20شدند. بررسی و مرور نهایی روی بیش از  رصد

مقاله انجام گرفت. سپس نتایج ارائه شد. در ادامه به بررسی 6نهایی روی بررسی و مرور   ه وارائ

 استعدادیابی در ورزشهای رزمی می پردازیم.

 

 یافته های پژوهش :

و محدود، و به اندازه  کیبار م،یمستق ریمس کی یرو دنیدو عیسر ییبه اندازه توانا یاستعداد ورزش

جانسون که قهرمان  کلیو گسترده است. ما عیوس یگروه یدر پشت مدافع در ورزشها یباز ییتوانا

حال  نیگذارد، اما با ا یم شیرا به نما یحد استعداد ورزش نیاست. باالتر کیسرعت المپ یدو



 ییتواند توانا یم نیهمچن ی(. استعداد ورزشیبعد کیاست )استعداد  یبعد کی شتریآن ب یمهارتها

 یمهارتها یدر هر لحظه باز دیعت داشته باشد. چرا که باکردن در پست گارد رأس بسکتبال وس یباز

 میمستق ریمس کیبندرت در  کنانیباز نی. چرا که اندیو ناملموس را با هم تلفیق نما یعاطف ،یجسمان

کنند، توپ را کنترل  ینیب شیها را پ یباز ند،ینما یریگ میتصم دیدوند. اما در عوض با یم عیسر

عکس العمل نشان دهند.استعداد  فیو حر یخود کنانیجهت دهند، نسبت به باز رییکنند، بدوند، تغ

 (1).است یافراد چند بعد نیا یورزش

که  یفتزود هنگام، رقابت و مقدار پول هنگ افتنیتخصص  لیاز ورزشکاران هستند که به دل یبعض

رشته  نیدر چند گرید یشوند. اما عده ا یماهر م یرشته ورزش کیشود. اغلب در  یبه آنها داده م

 یکی شرفتیاستعداد در روند پ .باشند یکنند و اغلب در همه آنها موفق م یم یباز یبصورت حرفه ا

جود دارند و یورزشکاران با استعداد یسن یمعنا که در همه رده ها نیاست بد یاز ابعاد ورزش گرید

آنچه که  شوند. آنها در یغالب م خود فانیبر حر یحت ایخود برتر بوده  یورزش یتهایکه در فعال

 وجود ینیخوب است، تضم یسالگ 10در سن  یدهند خوب هستند. اگر ورزشکار یاکنون انجام م

 (3)هم خوب باشد. یسالگ 20 ای 1۵،16  نیندارد که در سن

 یورزش یحرکت یابیاستعداد

 یحرکت یهاییاست. توانا ریامکانپذ یکودک لیاز اوا یرشد و توسعه استعداد حرکت یبرا یزیبرنامه ر 

 ازین یخاص یهاییبه توانا یریادگیندارد و در هر مرحله از  یکسانی ریتأث یریادگیدر مراحل مختلف 

 یحرکت یحس ییتوانا ،یریادگی ییو در مراحل نها ییفضا ییتوانا ،یریادگیاست. در مراحل اول 

گام  کیفقط  ار،یافراد بس نیورزش از ب یاست. انتخاب افراد مستعد برا هاییتوانا ریمهمتر از سا

و  یاز نظر بدن دیورزشکار است. پس از انتخاب، کودکان با تیترب ینسبتا طوالن ندیدر فرا ییابتدا

. رندیقرار گ یابیآماده باشند و مدام مورد ارز یورزشو رقابت  نیشرکت در تمر یبرا یو اجتماع یروان

از  یدر مدارس بخش مهم یورزش تیبخطر باشد. تر یسالم، لذت بخش و ب دیبا یآموزش طیمح

آشنا با  نیمعلم یاست، ول یو فن یکامال تخصص یابیاست. اگر چه استعداد  یابیاستعداد  ندیفرا

را به  هیاول ییو راهنما تیتوانند هدا یم یابی تعدادساده در اس یو کاربرد ینظر یها نهیزم یبرخ



و  یریاندازه گ قیدانش آموزان از طر یو انتخاب استعداد حرکت صیتشخ ی. به طور کلرندیعهده بگ

 -2 یو بدن یجسمان یهایژگیو یریو اندازه گ ییشناسا -1 است: ریامکانپذ ریز یمؤلفه ها ییشناسا

 ییتوانا یریو اندازه گ ییشناسا -3( یحرکت یی)توانا یحرکتیدراکعملکرد ا یریو اندازه گ ییشناسا

عوامل  ییشناسا -۵ یو عاطف یروان یهایژگیو یریو اندازه گ ییشناسا۴ یورزش یمهارتها یریادگی

باشد؛  یو چند مرحله ا ردیدر طول دوران رشد انجام بگ دیبه منظور انتخاب با یریناملموس اندازه گ

 انیبه مرب یانتخاب چند مرحله ا گر،یاولیه دقت الزم را ندارد. از طرف د تخابان ای ینیب شیپ رایز

و  یاجتماع -یعاطف ،یجسمان نهیدر زم یرشد راتییهد که دانش آموزان را از نظر تغ یامکان م

 رییمستمر در دوران مدرسه امکان تغ یریاندازه گ گر،یتحت کنترل داشته باشند. از طرف د یفرهنگ

 نیو اآورد.  یفراهم م کیمشابه و نزد یورزش یفرد را به رشته ها تیو هدا هیانتخاب اول و اصالح

 ریسا ای نیعالقه والد ،یرسانه گروه دیو تأک غیمانند تبل یادیگرفت که عوامل ز دهیناد دینکته را نبا

انتخاب و  ندیدر فرا زین انیو گروه همتا یورزش التیبه تسه شتریب یامکان دسترس خانوادهی اعضا

 (1) گذارند. یم ریمورد عالقه دانش آموزان تأث یاصالح رشته ورزش

 یواژه ها ورزشکاران از یجسمان یتهایقابل فیتوص یبرا یجسمان یهایژگیو یریو اندازه گ ییشناسا

 ،ینگهماه ،یریانعطاف پذ ،یقدرت، توان، چابک ،یچاالک شود: جثه، سرعت، یاستفاده م یاریبس

، مشکل به وجود واژه ها دارند نیو تعابیر خودشان را از ا فی. اما چون افراد تعاریینایاستقامت و ب

ه مفهوم ب گریفرد د یفرد دارد، ممکن است برا کی یکه قدرت برا ییمثال، آن معنا ی. برادیآ یم

اشگاه ها از ب یاریبس ایدر مدارس  کیولوژیزیو ف یستیز راتییتغ یریاندازه گ نیتوان باشد همچن

 یسمانج یهنجارها( 2رشد  یفرمولها جدول و( 1توان از:  یمنظور م نیدشوار است؛ به هم اریبس

ر مراحل دسرعت رشد  یهایاستفاده نمود. مطالعه جداول و منحن یورزش یرشته ها ازیمورد ن یو بدن

گذارد.  یم نایمرب اریشده در اخت یریعوامل اندازه گ راتییرا درباره تغ یدیمختلف اطالعات مف یسن

 نی. اشده است انیب یو گروه یانفراد یورزش را در چند رشته یجسمان یهایژگیو یبرخ در ادامه

رائه و به سه ا تیموفق لیپتانس یابیو ورزشکاران جهت ارز نیوالد ان،یبه منظور کمک به مرب هایژگیو

 شوند: یم یطبقه بند ریدسته ز

 یازیعملکرد ن یبه سطوح باال یابیدست یشوند )برا یکه عامل مهم محسوب نم ییآنها -1



 یراب ازهاین شیپ -3( ستندین یکه مشارکت دارند اما ضرور یهایژگیها )و تیمز -2(. ستیآنها ن به

 (1) روند(. یبه شمار م یعملکرد الزم و ضرور یبه سطوح باال یابیدست

مرکز و توجه، ت ،یریگ میسرعت و دقت در تصم یحرکت -یعملکرد ادراک یریو اندازه گ یی. شناسا1

 یادراک -یتحرک ییبه توانا لیقب نیاز ا یو موارد یعمق یها رندهیو گ یینایانسجام بین اطالعات ب

 تحرکا یرک کلد - یباز ریدر شمش عیواکنش سر ،یراندازیدر ت یداریفرد وابسته است. دقت د

 – یحرکت یینفر به نفر بدون توانا یدر اجرا بندهیو حرکات فر بالیدر فوتبال و وال کنیچند باز

ندازه ا یسنجش زمان واکنش برا یسنجه و دستگاهها یینایب ی. تابلو هاستین ریامکان پذ ادراکی

 شود. یاستفاده م ییتوانا نیا یریگ

به  یورزش رشته کی یمهارتها یو اجرا یریادگی ییتوانا یورزش ییتوانا یریو اندازه گ ییشناسا. 2

نار تجارب شود. سرعت، دقت و استقامت در ک یگفته م یجسمان ییو توانا یحرکت ییاز توانا یبیترک

 انی. مربوردآ یفراهم م یورزش ییتوانا شیافزا یالزم را برا یها نهیو سازنده دوران مدرسه زم دیمف

تا  کنند تیرا تقو هیپا یو ورزش یتجارب حرکت دیبا یورزش یکشف استعداد ها یبرا نیو معلم

 یارت هامه یریو اندازه گ یی. شناسا3شود.  ادیدانش آموزان ز یریو آموزش پذ یریادگی ییتوانا

حضور  یول ستا زیچ کی اد،یقدرت ز ای دنیباال پر دن،یدو عی( سری)روان شناخت یو عاطف یروان

قعا وا زیچ دهیچیپ یرقابت طیمح کیدر خور در  یاستفاده از استعداد جسمان یذهن داشتن برا

 یزرگ ترب ریتصو ایبلکه در دور نما  ست،ین ییباال یهوش بیاز ضر یاست. منظور برخوردار یگرید

اثر  یینها جهیاست که در نت یجسمان یآن دسته اطالعات با مهارت ها بیو ترک یورزش تیاز فعال

 .گذارد یم

سازد بطور  یکم رنگ م گریمهم هستند که نقش عوامل د یبه اندازه ا یو عاطف یروان یها یژگیو

 دیبا انیمهم هستند و مرب اریورزش بس یابیو استعداد  تیموفق یبرا یروان شناخت یژگیچند و یکل

داشته  ودوج نییسن پا کیتواند در  ی: که میدرون زهیبه آنها توجه داشته باشند که عبارتند از: انگ

 سیو رئ یلوهر ) روان شناس ورزش میج ابدیدانشگاه رشد و توسعه  یآنکه تا اواخر سالها ایباشد 

 یورزش تیکننده موفق ییشگویعامل پ نیمهمتر یدرون ی زهیمعتقد است که انگ ییجرای ادستگاهها

 یدارد عشق به باز کیارتباط نزد یدرون زهیکه با انگ یگریعامل د د،یعالقه شد«. رود یبه شمار م



 یینگرش مثبت، واقع گرا ،یدارند سرسخت شیگرا یاست . ثبات: ورزشکاران با استعداد به ثبات عاطف

عوامل ناملموس . ۴باشد.  یم یروان شناخت یهایژگیو گریاز د ییو رقابت جو یبردبار -تالش-تمرکز

نا  لیدر شناخت ورزشکاران با استعداد نقش دارند که به دل یگریعالوه بر مسائل ذکر شده عوامل د

عوامل عبارتند از:  نیاز ا یکرد، برخ ادیتوان از آنها به عنوان عوامل ناملموس  یملموس بودن آنها م

 -۴ها  تیتوپ و موقع صیتشخ3ها  یمیمثبت بر هم ت ریتأث -2ممکن  ریغ یدر کارها تیموفق -1

 -۸ طیبا شرا یسازگار -۷ یریپذ یمرب6 ینیب شیپ -۵بهتر  تیها در موقع یمیقرار دادن هم ت

صفات  نیکه از ا یقابل توجه ورزشکاران یهایارائه باز -10 یقو زهیغر -۹ یمقتض طیدر شرا یتجل

 دینکته را نبا نیبر خور دار هستند و ا یروند و از استعداد ذات ینادر به شمار م یبر خوردارند افراد

 (2) کند. یم دایبروز پ شتریدر زمان رقابت ب تهایقابل نیفراموش کرد که ا

 

 یورزش یابیاستعداد یالگوها

 (1۹۷۵) ورایبار و ا یالگو

 یرهایساله بر اساس متغ 12 تا 10خردساالن  یابیبا ارزش( 1۹۷۵) وریا -بار  یپنج مرحله ا یالگو

 یابیزشار یبرا بیضر نییشود، با تع یآغاز م یو عملکرد ورزش یروان ،یکیولوژیزیف ،یکرشناسیپ

 یختو پاسخ به س تیظرف کند، سپس یم دایپارامترها ادامه پ یگرفته جهت وزن ده انجامی ها

ه بعد شود. در مرحل یم یابیکوتاه مدت ارز ینیدوره تمر کیدادن افراد در  شرکت با ناتیتمر

معادله  کی تیشود و در نها یم یبررس یفرد به لحاظ قد و قامت و سابقه ورزش یخانوادگ خچهیتار

 (۴) شود. ی( براساس اطالعات حاصله محاسبه مییشگوی)پ ونیرگرس

 یکیوژولیزیف یعام شاخصها یابیبا ارز( 1۹۷6) مبلیگ یسه مرحله ا یالگو( 1۹۷6) مبلیگ یالگو

 زهیانگ تیشده و در نها یابیارز یآنتروپومتر یسال شروع شده، سپس شاخصها 13تا  11افراد 

متر مؤثر به عنوان پارا یکیومکانیب یشاخصها( 1۹۷6) مبلیگ یشود. در الگو یم یورزشکاران بررس

 (۴)ندارد. ییعملکرد جا رد



ه نقش ک یدهد، در حال یرا مدنظر قرار م زهیتنها انگ یروان شناخت یدر حوزه شاخص ها نیهمچن

را  یهنذ یساز ریو تصو ییرقابت جو هیمانند اعتمادبه نفس، تمرکز، روح یروان یپارامترها ریسا

 .است گرفته دهیناد

 فین با تعرتمرکز دارد و مراحل آ یروان شناخت یرهایتنها بر متغ:  (1۹۷۷جونز و واتسون ) یالگو

اب انتخ یروان یعملکرد، پارامترها یابیارز یشود، سپس برا یخاص شروع م یعملکرد ورزش کی

 یخصهاالگو نقش شا نیپردازد. در ا یم ییشگویبه پ رهیچند متغ ونیرگرس قیسپس از طر شوند؛یم

 (۵) لحاظ نشده است. یو مهارت یآنتروپومتر ،یکیومکانیب ،یکیولوژیزیف

زشکاران که از ور ییها مرخین( 1۹۷۸جرون ) هیاساس نظر بر:  (1۹۷۸) 3جرون  یابیاستعداد یالگو

وش ررا ندارند.  یواقع یورزش یاستعدادها ییشناسا یالزم برا تیشوند، جامع یم هیمستعد ته

خاص و سپس  یرشته ورزش کیورزشکار برجسته در  کی مرخین نییجرون شامل تع یشنهادیپ

مؤثر  یهاالگو، همه شاخص نیبرجسته است. ا کارورزش مرخیبا ن یسن یافراد رده ها طیشرا سهیمقا

 |کند.  یبر عملکرد را لحاظ نم

 مبلیگ یالگو یو فرانسو ییدو محقق کانادا نیا:  (1۹۸2مونت و کازورال ) یابیاستعداد  یالگو

ط به نحوه مربو اتیی. آنها جزگذاشتند شیآزما به شناگران یرا کامل تر کردند و آن را رو( 1۹۷6)

و  نییتع ،ردیبر اساس آنها صورت پذ دیبا ییشگویپ را که یکیولوژیزیو ف یکریپ یرهایمتغ ییشناسا

رجسته بقهرمان  کی یکیولوژیزیرخ ف میکردند. نخست ن شنهادیشنا پ یابیاستعداد یدو مرحله برا

 قاتیحقترخ در  مین نیا یرهایکردند، در مرحله دوم، ثبات متغ هیشنا ته یاز شاخه ها کیدر هر 

ان پژوهشگر نیشوند. ا یم ییمستعد شناسا افراد هحاصل بیضرا یمشخص شد. سپس بر مبنا یطول

 شنهادیپشوند،  یشکوفا م رتریکه د ییاستعدادها یرا برا یدوره جبران کی( 1۹۷6) مبلیهمانند گ

 (۴)کنند. یم

مناسب در رشته  یبدن یپهایت ییبار شناسا نیاول یالگو برا نیا:  (1۹۸2درک ) یابیاستعداد  یالگو

خاص،  یرا بدون توجه به ورزش یعموم یجسمان یگوناگون را مدنظر قرار داد و آمادگ یورزش یها

و مهارت فرد در طول  یسازگار زانیم ینیب شیکه پ یمعن نیکرد؛ بد یمعرف یابیشاخص استعداد



و ساختار بدن و  یکرشناسیپ ،یسالمت عموم تیوضع را به تکوتاه مد ینیدوره برنامه تمر کی

داشت تمام شاخص ها در  یسع نکهی، با ا(1۹۸2) درک یبودن مرتبط ساخت. الگو یاجتماع زانیم

گرفته  دهیرا ناد یکیومکانیو ب یکیولوژیزیف یپارامترها ریتأث یمختلف را پوشش دهد، ول یحوزه ها

 یطلبند و توجه کل یمربوط به خود را م یازهاین شیپ یتخصص یورزش یاست. ضمن آنکه رشته ها

 (۴)باشد. یجانبه ا همه صیتواند مالک تشخ ینم یعموم یجسمان یبه آمادگ

ل گرفت مهارت بعد از آموزش شک یالگو براساس اجرا نیا:  (1۹۸۵) 2وودمن  یابیاستعداد یالگو

کننده  نییتع یتواند عامل ینم کیمانند ژنت یذات یشاخصها مطرح شد که اساسا توجه به دهیا نیو ا

 یهارت هامبرسند که بتوانند  یبه سن دیباشد. بلکه ورزشکاران با یورزش یاستعدادها ییدر شناسا

الحظه م دهیشوند. ا یابیمهارتها ارز نیا یو هنگام اجرا ندیخاص هر رشته را آموزش بب یورزش

 شتریمروز باو تا به  افتیالگو تکامل  نیبا ارائه ا یابیاستعدادبه عنوان شاخص  یمهارت یها شاخص

 یان شاخصالگو بوده و همواره به پارامتر مهارت به عنو نیدنباله رو ا یابیاستعداد یپژوهش ها

 (۴)داشته اند. دیتأک یدیکل

 ،یکریپ ،ینابتدا در پنج حیطه جسما، (1۹۸۹راسل ) یالگو در:  (1۹۸۹) 3راسل  یابیاستعداد یالگو

 نشیگز سپس رد،یگ یصورت م هیپا یآزمون ها یو جامعه شناخت یروانشناخت ،یحرکت -یادراک

 (۵).ردیگ یت مآزمونها صور نیدر ا یورزشکاران نخبه و رده مل جیبا نتا سهیافراد مستعد بر اساس مقا

 

 و نتیجه گیری یجمع بند

دارد و  ازیساده ن یزیاندازه گ ای یعیفراتر از مشاهده طب یقیدق یاستعداد به برآوردها ینیب شیپ

موضوع به  نیزد . ا نیاو را تخم یبعد یشرفتهایکودک پ هیاول شرفتیپ زانیتوان بر اساس م ینم

شود.  یمربوط م یاجتماع - یعاطف راتییتغ ژهیو به و یریادگیمراحل  ،یورزش یها هرشت تیماه

نقش  یو شناخت یحرکت یهاییاست که در آن توانا یمهارت مرحله شناخت کی یریادگیمرحله اول 

و در  بدنی – یحس حرکت و یحرکت -یعوامل ادراک ،یتداع ای یدارد. در مرحله واسطه ا یادیز

 تیسرعت و دقت اهم ایاز کنترل قشر مغز  ییو رها یینایب یاز بازخوردها یازین یمرحله خودکار، ب



و اجرا دارند، به  یریادگی یبرا ییو باال یدرون یها زهیکه افراد انگ هیدارد. در مراحل اول یشتریب

رسند ممکن است  یمهارت م دشوارو  دهیچیکه به مراحل پ یافراد ایرسند  یم یشتریب تیموفق

 یرا کشف م یاستعداد واقع کیکه  یبهتر است هنگام نیاعتماد بنفس خود را از دست بدهند. بنابرا

اما  د،یبه چالش وادارید، و از تجارب مربوط به آن لذت ببر د،یرشد ده د،یینما تیآن را حما دیکن

 میمواجه هست یکودک عاد کیزود گذر، با  یاستعداد ورزش نیا ی. ورادیباش شیدر مورد آن دور اند

با استعداد و کودکان اعم از  یبه تمام دیبا انیو مرب نیکه والد یکه به محبت، فرصت، توجه، ونظم

 دارند، محتاج است. یاستعداد ارزان یب

 صیل تشخقاب یآنان به روشن یتکامل ریس یورزش یابیاستعداد یمطالعات در حوزه الگوها بیتعق با

 مهم اریبس یااستوار بودند و پارامتره کیمانند ژنت یذات یبر شاخصها شتریب ییابتدا یاست. الگوها

که  یر حالرا کمتر مدنظر داشتند، د یو مهارت یکیومکانیب ،یروان شناخت یمانند پارامترها گرید

 ین پارامترها، عالوه بر مدنظر قرار داد(1۹۸۹و راسل )( 1۹۸۵وو دمن ) یمانند الگو یینهای الگوها

تند و در واقع داش هیتک زین یمهارت یبر پارامترها ،یو روان یکیومکانیب ،یآنتروپومتر ،یکیولوژیزیف

 «یذات یصهاشاخ»بر اساس  یابیرا بر استعداد« مهارت بعد از آموزش یابیارز»براساس  یابیاستعداد

 یابیزآموزش مهارت و سپس ار یرشته ها )برا شتریدر ب یابیمقدم دانسته و سن مناسب استعداد

 .رندیگ یسال در نظر م 1۴تا  11اجرا( بین  ینگچگو
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