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بررسی وضعیت شاخص هاای فیزیولاوژیکی و آنتروپاومتریکی اساتعدادیابی در  هدف اصلی پژوهش

نفار از   12بدین منظور از جامعه آمااری کاه شاامل  بازیکنان بسکتبال دختر شهر اردبیل می باشد.

دختران نونهال بسکتبالیست بصورت تصادفی انتخاب شده اند.ابزار پاژوهش بارای تیزیاه و تحلیال 

 ،انیام گرفت و باا اساتفاده از آزماون هاای میاانگین 21نسخه  Spssز نرم افزار داده ها با استفاده ا

 انحراف معیار،تی تک نمونه ای و آزمون خی دو برای بررسی فرضیه ها و آمار توصیفی استفاده شد.

تیزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای  و خی دو صورت گرفت که نتایج نشان 

آماادگی جسامانی و ترکیاد بادنی دختاران نونهاال ،از بررسی ویژگی های آنتروپومتریکیپس داد 

دختران ایرانی در برخای از فاکتورهاا از جملاه ،تحقیق حاضر و مقایسه های انیام شده دریافتیم که

عکس العمل برتری داشته و در برخای ،ظرفیت بی هوازی، استقامت عضالنی باال تنه،سرعت ،قد ،سن

انعطاف پذیری، استقامت قلبای عروقی،اساتقامت ،وضعیت چابکی،اخص ها مانند: وزن بدندیگر از ش

عضالنی پایین تنه، تعادل، توان انفیااری، همااهنگی و ترکیاد بادنی ضاعی  عمال کارده و دارای 

 .کمبودهایی بودند

 استعدادیابی،فیزیولوژیکی،آنتروپومتریکی،بسکتبال. های کلیدی: واژه
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  کلیات پژوهش-1

  مقدمه-1-1

انسان از ابتدای پیدایش همواره درصدد شناخت صفات و ویژگی ها و توانایی های خود به 

این شناخت به دلیل  .است عنوان یکی از شگفت ترین و پیچیده ترین موجودات خلقت بوده

نیاز به ارضای کنیکاوی و آگاهی از رموز جهان و نیز به دلیل رفع احتیاجات زندگی و بهره 

 .برداری از طبیعت و مواهد خدادادی صورت میگیرد

یکی از  .یکی از مقوله های بسیار مهم از دید انسان مسئله شناسایی استعداد است

است که در گذشته با فشار والدین و تشخیص معلم شاخص های آن استعدادیابی ورزشی 

و.... صورت میگرفته است و در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در ورزش 

 مطرح گردیده است.

مقرون به صرفه  ،کوتاه ،استعدادیابی ورزشی از نظر دانشمندان علوم ورزشی  راهی منطقی

نه های بین المللی است. ان فرآیند نیازمند برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران در صح

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

 موفقیت در ورزش خاصی را داشته باشند.

اکثر کشور های جهان در حال تالش برای توسعه ی ساختارهای شناسایی ورزشکاران با 

آنها بر قابلیت های موجود در افراد خاص و  ،ر سنین پایین هستنداستعداد و فوق العاده د

 .مستعد متمرکز شده اند تا میزان پیشرفت آنها در ورزشی خاص افزایش دهند

از این رو شناسایی و تربیت جوانانی که احتمال موفقیت ورزشی در آینده را دارند مهم و 

 را سخت به خود مشغول کرده است فدراسیون ها ،هیئت ها ،باشگاه ها ،مربیان ،محققان

آنچه زیر بنای تمام فعالیت های حرکتی انیان را تشکیل می دهد میزان امادگی جسمانی 

بدن است.داشتن امادگی جسمانی باال نه تنها در اجرای حرکات بنیادی ما را یاری میکند 

برای افراد از بلکه در یادگیری مهارت های ورزشی نیز موثر است.سطح امادگی جسمانی باال 

طریق شرکت در ورزش ها و فعالیت های جسمانی سخت کسد می شود.به طور معمول 

فرض شده است که سطح باالیی از امادگی جسمانی با سطح باالیی فعالیت بدنی در کودکی 

 نوجوانی و بزرگسالی مرتبط است.
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بی میزان به طور کلی سنیش ترکید بدنی یکی از روش های علمی و معتبر برای ارزیا

سالمتی افراد است تا جایی که محققان زیادی به ارتباط بین ترکید بدنی و تندرستی تاکید 

کرده اند.همچنین آنتروپومتری یکی از اساسی ترین ابزارها برای بررسی وضعیت تغذیه ای 

چگونگی بیش تغدیه ای یا سوتغدیه می باشد.بعالوه در اکثر تحقیقیات مشخص شده است 

بدن ارتباط زیادی با رشته ورزشی مورد نظر دارد و سطوح باالی چربی بدن یک که ترکید 

عامل محدود کننده در اجرای برخی مهارت های ورزشی میسوب می شود.مقادیر مناسد 

ترکید بدنی برای ورزشکاران از این نظر حائز اهمیت است که همراه داشتن چربی غیر 

 هترین اجرای انها لطمه میزند.ضروری و همین طور الغری بیش از حد به ب

 تاکنون تحقیقی به منظور استعدادیابی در رشته ای ورزشی با استفاده از شاخص های 

بررسی وضعیت هدف از انیام این تحقیق  .آنتروپومتریکی و فیریرلوژیکی انیام نشده است

هر شاخص های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی استعدادیابی بازیکنان بسکتبال دختر ش

است امید است که بتوانیم در راستای این پژوهش به سواالت پاسخ داده و وضعیت و اردبیل 

 راه حل  بهتری را برای جامعه ورزشی ارائه دهیم. 

 بیان مساله -1-2

استعدادیابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه ای دارد.شناسایی عوامل 

افتخار هموار میکند.این که مشخص شودچه ویژگی هایی موفقیت راه را برای رسیدن به قله 

ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز میسازد کاری بس دشوار است که موضوع 

 پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است.

استعدادیابی ورزشی از نظر دانشمندان علوم ورزشی راهی  منطقی کوتاه و مقرون به 

این فرایند  ضور موفقیت امیز ورزشکاران در صحنه های بین المللی است.صرفه برای ح

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

تا انیایی که به ورزشکاران نخبه  فقیت در ورزش خاص را داشته باشند.ورفتاری برای م

ای کسانی صرف شود که دارای توانایی های بالقوه کار و زمان مربی باید بر ،مربوط میشود

ن این آمی باشند.در غیر این صورت استعداد و زمان و انرژی مربی تل  شده یا بهترین شکل 

 (1386میاست که ورزشکار متوسطی به وجود خواهد امد.)خسرو ابراه

طوح رقابتی استعداد یابی به ویژه برای کسانی که با ورزشکاران جوان کار میکنند و به س

 (1992چشم دارند  همواره به عنوان موضوعی پیچیده مطرح بوده است )میشل 
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استعداد یابی را روشی میدانند که مربیان و سازمان های ورزشی در گزینش ورزشکارانی 

که امکان موفقیت ان ها در یک ورزش زیادتر است به کار می برند.)میتهدی و ارمیان 

1386) 

شناسایی ورزشکاران بر مبنای انتخاب طبیعی )انتخاب بر مبنای بینش مربی( تا این اواخر 

روش  ،این موضوع هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارد و در مقابل این روش.بوده است

)گایینی .علمی قرار دارد که پیروی از نظام استعدادیابی را الگوی کار خود قرار داده است

1386) 

گام بعدی پرورش استعدادها است. در غیر این صورت  ،ورزشی پس از کش  استعداد های

لذا برای  .فرآیند استعدادیابی ناتمام خواهد ماند و ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد

تحقق این امر باید از روش های کامال علمی برای پرورش استعدادهای ورزشی استفاده نمود. 

 (1393) اسدی 

ه به اندازه های بدن شامل قسمت های مختل ، میزان آنتروپومتریک علمی است ک

حرکت و قدرت عضالت بدن می پردازد معموال ابعاد اختصاصی فردی مانند ارتفاع ها، 

شود. و در این تحقیق عبارت است از پهناها، عمق ها، فاصله ها، انحناها اندازه گرفته می

موفقیت در بسکتبال ضروری  شاخص های مربوط به ساختار، اندازه، ترکید بدن که برای

 است.

های فیزیولوژیکی بدن مانند ظرفیت حیاتی، توان غیرهوازی، میموعه ویژگیفیزیولوژی به

ظرفیت هوازی، ظرفیت بی هوازی، استقامت عضالنی، عملکرد قلبی تنفسی و مقاومت در 

شامل  برابر خستگی اطالق می شود. دراین تحقیق عبارت است از شاخص های فیزیولوژیکی

 توازن هوازی، بی هوازی، استقامت عضالنی، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری.

به طور کلی زیبایی  .بسکتبال یکی از رایج ترین بازی های تیمی در سراسر دنیاست

ورزش بسکتبال به علت عواملی هم چون ظرفت دقت زمان سنیی و چابکی در اجرای 

از تغییر شاخص های بازی و بهبود توانایی  صرف نظر .مهارت های گوناگون این رشته است

برای باالبردن توانایی بازیکنان  ،از سطوح دبیرستانی تا حرفه ای ،ورزشکاران رشته بسکتبال

و امادگی جسمانی مورد نیاز  ،روانی ،در اجرای مطلوب اماده سازی بازیکنان از نظر مهارتی 

یادی از فعالیت ها و موقعیت های است.بسکتبال یک ورزش تناوبی است که در ان تعداد ز

مختل  توسعه یافته است.عالوه بر این بسکتبال با سرعت و تغییرات جهت فعالیت و حرکات 

 (هنگامی که قوانین اصالح شد.2002مشخص شده است.به ویژه از ماه می )
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والیبال و بسکتبال از ورزش های محبوب در دنیا هستند و در سطوح مختل  از مسابقات 

مه کشورها انیام می شود.حضور موفق در این ورزش ها نیازمند سطح باالیی از مهارت در ه

 های تکنیکی و تاکتیکی و ویژگی های انتروپومتریک است.

مطالعات انیام شده در ویژگی های جسمی بدن انسان در تاریخ نشان می دهد که ویژگی 

ویژگی های بدنی عموم های مورفولوژیکی قهرمانان موفق در یک ورزش خاص نسبت به 

جمعیت متفاوت است.مثال بازیکنان والیبال و بسکتبال معموال بلند قد تر از بازیکنان دیگر 

 .رشته های ورزشی هستند

 ضرورت اجرای پژوهش-1-3

اعتقاد بر آن است در ایران نظام استعدایابی مشخص و ویژه ای در اکثر رشته های ورزشی 

رفته در این زمینه در سال های اخیر این موضوع را از سوی وجود ندارد پژوهش های انیام گ

مربیان و ورزشکاران مورد تایید قرار داده است. به طوری که تنها معیار استعدادیابی 

غیرسیستمیک ایران در حال حاضر نتایج مسابقات قهرمانی آموزشگاه ها و جشنواره های 

ارهای مشخصی برای انتخاب افراد محدود ورزشی است که به دلیل فقدان مالک ها و معی

مستعد با ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی و روانی متناسد این فرایند کم رنگ است. هر 

جامعه با دارا بودن ویژگی های خاص خود نیاز به الگوی ویژه استعدادیابی دارد که ضمن 

رعایت ویژگی های پیروی از اصول کلی استعدادیابی مانند استفاده از آزمون های مختل  و 

 فیزیولوژیک باید بر اساس اطالعات آماری و شرایط آموزشی جامعه تهیه شود.

درحال حاضر در ایران موضوع استعدایابی و پرورش استعداهای ورزشی از طریق تاسیس 

برای  82پایگاه های ورزش حرفه ای دنبال می شود. درکشور ما طی پژوهشی که در سال 

ای استعدایابی در رشته بسکتبال ازطریق نظر خواهی از مربیان و بررسی و تدوین شاخص ه

 بسکتبالیست های نخبه صورت گرفت نتایج زیر بدست آمد.

. عدم وجود برنامه رسمی و روش اجرایی برای شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد در 1

 سازمان های دولتی و غیردولتی برای رشته بسکتبال

ملی اذعان داشتند که بسکتبال آن ها را هییان زده و شفیته . اکثر بازیکنان در سطح 2

 خود ساخته و ازروی شناخت کافی به تمرینات این رشته متمایل نشده اند.

فرآیند کش  ورزشکاران با استعداد و شرکت در یک برنامه تمرینی سازمان دهی شده 

م چنین با توجه به یکی از مهم ترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح می شود. ه
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اهمیت استعداد یابی بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی و انتروپومتریکی در بسکتبال می 

 توان موفقیت ورزشکار را پیش بینی کرد.

با توجه به کامل نبودن شاخص های استعدادیابی در بسکتبال برای شناسایی بازیکنان 

پومتریکی اینیاند را بر آن داشت تا به بااستعداد براساس ویژگی های فیزیولوژیکی و آنترو

بررسی وضعیت شاخص های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی استعدادیابی دربازیکنان نونهال 

دختر بسکتبال شهر اردبیل بپردازم تا نقاط ضع  و قوت تشخیص داده شود و همچنین 

ه درست رشته ورزشی بسکتبال را به عنوان اولین رشت ،مشخص شود که این بازیکنان

 .انتخاب کرده اند

 اهداف پژوهش-1-4

 :هدف کلی-1-4-1

هاادف از اجاارای پااژوهش حاضاار بررساای  وضااعیت شاااخص هااای فیزیولااوژیکی و 

 آنتروپومتریکی استعدادیابی بازیکنان نونهال دختر بسکتبال  شهر اردبیل 

 :اهداف اختصاصی-1-4-2

 اردبیلتعیین وضعیت چابکی بازیکنان نونهال دختر بسکتبال شهر  .1

 تعیین وضعیت سرعت  بازیکنان نونهال دختر بسکتبال شهر اردبیل .2

 تعیین وضعیت انعطاف پذیری  بازیکنان  نونهال دختر بسکتبال شهر اردبیل .3
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 است ؟

 پژوهش متغیرهای-1-6

 بدنی فعالیت-1-6-1

 کوتااه فرم از استفاده با که باشدمی مستقل متغیر عنوان به بدنی فعالیت پژوهش این در 

 .گرفت قرار بررسی مورد بدنی فعالیت پرسشنامه



 کلیات پژوهش 9

 

 بدنی ترکیب-1-6-2

 .گردید محاسبه بدن توده شاخص از استفاده با متغیر این پژوهش دراین 

 جسمانی آمادگی-1-6-3

، عروقی و قلبی آمادگی هایشاخص از پژوهش این در جسمانی آمادگی سنیش برای 

 گردید. استفاده چابکی و شکم عضالت استقامت، پذیری انعطاف

 واژگان و اصطالحات  ،تعاریف-1-7

 استعداد-1-7-1

( استعداد را ویژگی فردی که در یک بخش گنیایش و توانایی باالتر 1998مک کاردی )

 می باشد. 50افراد جامعه دار است و رتبه درصدی او باالتر از از متوسط 

استعداد یعنی آمادگی طبیعی یا اکتسابی برای انیام دادن بعضی از کارها یا تسریع در 

یادگیری یک کار یا فن جدید که بر سطح مهارت کسد شده فرد تاثیر می گذارد)مان 

1378.) 

 استعدادیابی -1-7-2

که پتانسیل نخبه شدن را دارند که این  ،ان ان ورزش بخصوصفرایند تشخیص ورزشکار

روانی  ،فیزیولوژیکی ،مستلزم پیش بینی عملکرد در طول زمان با اندازه گیری های فیزیکی

 ( 1993اجتماعی و هم چنین توانایی تکنیکی می باشد ) رگنیر  و همکاران 

 استعداد یابی ورزشی-1-7-3

ت که از طریق آن کودکان و نوجوانان را به شرکت در استعداد یابی ورزشی فرآیندی اس

 ،ورزش هایی تشویق می کند که بر اساس نتایج آزمون ها و شاخص های انتخاب شده

 (1381، عیدی ،بیشترین شانس موفقیت را داشته باشند. )علییانی

معنی عینی شناسایی استعداد ورزشی، شناسایی و انتخاب افرادی است که در مقایسه با 

 (1999ایرین، توانایی زیادی برای یک ورزش خاص دارند )بومپا، س
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 آنتروپومتری -1-7-4

معنی تحت اللفظی آن بدن سنیی است اما به ان اصطالحا پیکر سنیی می گویند.بدن 

سنیی علمی است که در ان سعی میشود با روش ها و ابزار دقیق خصیصه ها و اندازه های 

محدودیت ها و مزایای  ،و از این طریق به صورتی روا جسمانی انسان اندازه گیری شده

 (1376 ،57 :فیزیکی و بعضا عملکرد بدن فرد تعیین شود )ندای و دیگران

نتروپومتری روشی برای مطالعه تفاوت های موجود می باشد.آنتروپومتری شاخه آدرواقع 

 (45،1383ای از علم آنتروپوژی است)دانشمندی و دیگران 

(.  1388 ،مطالعه اندازه گیری نسبت های بدن گفته می شود ) صادقی آنتروپومتری به

در این تحقیق منظور از پارامترهای انتروپومتریکی  شاخص های مربوط به ساختار اندازه و 

 .ترکید بدن است

 پارامترهای فیزیولوژیکی-1-7-5

وان غیر ت ،توان هوازی ،به میموعه ویژگی های فیزیولوژیکی بدن مانند ظرفیت حیاتی

عملکرد قلبی تنفسی و  ،استقامت عضالنی ،ظزفیت بی هوازی ،ظرفیت هوازی ،هوازی

 ( 1381 ،) علییانی .مقاومت در برابر خستگی اطالق می شود

 

 





 

 

 

 

 پژوهش مبانی نظری -2

 مقدمه 

استعدادیابی به موقع برای کش  و شناسایی افراد نخبه باعث می شود که بهترین افراد 

واضح  ،از دوران نوجوانی انتخاب شوند و زیر نظر بهترین مربی ها و تمرینات پرورش یابند

  .(2000ویلیامز و ریلی   ،2000است که امکان موفقیت بسیار افزایش می یابد )موریس 

ینده کش  و توسعه استعداد به طور نامشخصی دچار چالش خواهد شد ) آمسلما در 

در  ،به همین منظور برای درک دقیقتر و کمک به تفسیر بهتر اطالعات .( 2001براون 

و تحقیقات انیام شده پیرامون استعدادیابی پرداخته این فصل به شرح مبانی علمی 

مطالد این فصل در دو بخش مبانی نظری شامل تعاری  و تاریخچه  .میشود

ک و پیشین تحقیق یانتروپومتر -شاخص های فیزیولوژیکی ،ورزش بسکتبال،استعدادیابی

 شامل مروری بر تحقبقات انیام شده پیرامون موضوع تحقبق ارائه میشود.

در این فصل ابتدا به بیان تعاری   .فصل قبل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شددر 

و مفاهیم در مورد موارد استفاده شده در پژوهش تحت عنوان مبانی نظری پرداخته شده 

 .و سپس به مرور ادبیات در این حوزه پرداخته می شود

 مبانی نظری تحقیق :بخش اول

 مفهوم استعداد -2-1

( استعداد را ویژگی فردی که در یک بخش گنیایش و توانایی 1998مک کاردی )

 .درصد می باشد 50باالتر از متوسط افراد جامعه دار است و رتبه درصدی او باالتر از 

استعداد یعنی آمادگی طبیعی یا اکتسابی برای انیام دادن بعضی از کارها یا تسریع در 

کسد شده فرد تاثیر می گذارد )مان یادگیری یک کار یا فن جدید که بر سطح مهارت 

1378 ). 



 

 مفهوم استعداد ورزشی -2-1-1

به کودک یا نوجوانی اطالق می شود که دارای استعداد خارق العاده برای اجرای یک 

این  ،چنانچه این استعداد کش  شود .راثتی معین باشد.ورزش خاص متاثر ار ویژگی های

سسال از طریق تمرینات اصولی و  8تا  6احتمال وجوددارد که فرد مستعد در طول 

برخورداری از حمایت های مربی بتواند به درجات عالی اجرای ورزشی نائل اید )علییانی 

 ،(. از طرف دیگر باید توجه داشت که حتی یک استعداد خاص در فرد معینی  1381

 .ممکن است در طول زمان تغییر کند

 .که استعداد دارای چندین مشخصه است(  استدالل کردند  1998هود و همکارانش )

 .استعداد را می توان با مشخصه هایی که ارثی و تا حدی ذاتی هستند توصی  کرد

اما برخی شاخص ها در اینده وجود خواهد   ،استعداد در سنین پایین نمیتواند آشکار شود

ص ها این شاخ .داشت که افراد تمرین کرده می توانند وجود استعداد را تشخیص دهند

پایه خوبی هستند برا اینکه بتوان افرادی که احتمال موفقیتشان در مرحله ی بعد بیشتر 

 .افراد اندکی هستند که در هر زینه ای مستعد باشند .است را پیش بینی و انتخاب کرد

در نهایت استعداد امری خاص  .اگر همه بچه ها مستعد بودند آنگاه موفقیت معنی نداشت

طبیعت پیچیده استعداد را نشان میدهد و  ،این مشخصات .صی استو دارای حیطه خا

توضیح می دهد که چرا هیچ اتفاق نظری ) تئوری یا تمرینی خاص( راجع به استعداد 

پلتوال استعداد ورزشی را برخورداری از  .(2000یابی ورزشی وجود ندارد )ویلیامز و ریلی 

ه با سایر رقبای همان رده سنی و نیز مهارت های ورزشی باالتر از حد متوسط در مقایس

استعداد ورزشی  .(1992ظرفیت موفقیت در یک سطح رقابتی باالتر می داند ) پلتوال 

یعنی ورزشکار با استعداد مس تواند فقط در یک  .میتواند یک بعدی یا چند بعدی باشد

 .(2001 رشته ورزشی و یا در چند رشته ورزشی توانایی های ویژه داشته باشد ) براون

 مفهوم استعداد یابی -2-1-2

استعداد یابی فرآیندی است که در مورد کیفیت عملکرد افراد قضاوت می کند و به فرد 

افراد با استعداد بر طبق عملکردشان انتخاب میشوند تا در  ،فرصت بهترین بودن می دهد

(. هر فرد مایل است تا فعالیتی 2000لیز و پرتویتس  ،اینده از بهترین ها باشند )دیویدز

در شناسایی استعداد ها توجه به این نکته که .مناسد با عالقه و استعداد خود برگزیند

اهمیت دارد و نمیتوان به طور مطلق فردی را با  ،تفاوت های افراد در استعداد نسبی است

آنیا که استعداد ها تا حدودی  از .استعداد و فردی دیگر را بی استعداد معرفی کرد
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فردی ممکن است برای فعالیت خاصی مستعد و  برای فعالیت دیگر  ،اختصاصی هستند

 .( 1378کم استعداد باشند )هادوی

 مفهوم استعداد یابی ورزشی -2-1-3

استعداد یابی ورزشی فرایندی است که از طریق ان کودکان و نوجوانان به شرکت در 

 ،کند که بر اساس نتایج  آزمون ها و شاخص های انتخاب شده ورزش هایی تشویق می

(. این شاخص ها طوری طراحی 1381بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد ) علییانی 

امادگی جسمانی و سابقه ژنتیکی پیش   ،شده اند که طزفیت اجرایی فرد را براساس بلوغ

است که از میان تعداد زیاد  استعدادیابی فرآیندی ،به بیان روشن تر .بینی می کند

آن هایی انتخاب می شوند که  ،نوجوانان و فراگیرانی که مشغول انیام یک ورزش هستند

سپس برای این افراد انتخاب شده و  .بیشترین استعداد برای آن ورزش خاص را دارا باشند

راهم ف ،فرصت های کافی و شرایط مطلوب در راستای بهینه کردن استعداد آن ها ،مستعد

 (. 1381می شود ) علییانی 

استعداد یابی اولین گام در مسیر پیشرفت از وضعیت یک ورزشکار موفق در سطح  

تکامل پرورش استعداد گام مهم بعدی است که در مسیر دستیابی به .بین المللی است

موفقیت ورزشی دنبال میشود. بنابراین توجه به تمایز بین این دو فرآیند از حیث اجرا و 

 ضروری به نظر می رسد. ،و مربیان ،استعداد یاب ها ،از سوی برنامه ریزان ،سایر ابعاد

 تاریخچه استعداد یابی -2-1-4

 ،این دانشمند .( می رسد1869ریشه های استعدادیابی علمی به فرانسیس گالتون )

 " نبوغ وراثتی " :بحث رابطه بین وراثت و نبوغ و استعداد را در کتاب خود تحت عنوان

( ارتباط 1940ویلیام شلدون )  .گشود که  سر منشا تحقیقات بسیاری در این رابطه شد

نزدیک تری را بین ورزش و وضعیت جسمانی افراد ) ویژگی های استعداد طبیعی ( با 

این اقدام نیز راه هایی را برای تحقیقات  .خ.د برقرار کرد "تیپ شناسی "طرح مبحث 

محققین متعدد دیگری به شناسایی  ،به بعد 1940از دهه  .بیشتر استعدادیابی باز کرد

نیرو و غیره پرداختند و طبقه بندی های  ،استعداد های درون انسان از قبیل قدرت

 1964تا   1941از بین ان ها میتوان به کورتون  که از سال  .متعددی از ان ها ارائه دادند

 (  اشاره کرد. 1963شمن )( و  فالی 1945التام ) ،دز این باره تحقیق نموده



 

در زمان های گذسته اقئام مختل  افرادی را که  .استعدادیابی ریشه در تاریخ  بشر دارد

 .برای حکمرانی خود انتخاب می کردند ،شایستگی بیشتری از نظر بدنی و ذهنی داشتند

حکمرانان و سر داران سپاه از نظر استعداد و نبوغ  ،روسای قبایل ،بر اساس شواهد تاریخی

پیش تر شرکت جوانان در یک ورزش خاص بیشتر بر  .افرادی استثنائی و شایسته بودند

اما تاریخ ورزش نشان می دهد که  .ارزوها و عالیق فردی استوار بود ،پایه ی سنت ها 

برمیگردد که رابطه  1869در سال  "فرانسیس گالتون  "ریشه استعدادیابی علمی به 

 .مطرح نمود "نبوغ وراثتی  "نبوغ و استعداد را در کتاب خود تحت عنوان  ،میان وراثت

میالدی در اکثر کشورهای اروپای  60استعداد یابی ورزشی به شکل امروزی از  اواخر دهه 

تنظیم  ،شرقی که دانشمندان روش های ویژه ای برای شناسایی ورزشکاران مستعد

اما اوج ان را میتوان در نتایج خیره کننده ورزشکاران المانی در  .غاز شده استا ،کردند

دز این سال ها  دانشمندان در پی ان بودند که مربیان را در  .المپیک مشاهده نمود

سال اخیر به مقوله استعداد یابی پرداخمه  50مربیان طی  .انتخاب ورزشکاران اگاه سازند

که  1970اما تا اوایل دهه  ،عیر رسمی طبقه بندی کرده اند اند و ورزشکاران را به طوز

چک اسلواکی و بعد  ،میارستان ،المان شرقی  ،کشورهای اروپای شرقی به ویژعه روسیه

برنامه های منظمی را شروع نمودند که به ان ها کمک کرد تا تعداد زیادی از مدال  ،چین

از چنین برنامه ای  ،ن خود کننداز ا 1980و  1970های بین المللی را در دهه های 

آالبین و همکاران و هان اظهار داشتند که روش های استعداد یابی موثرو و  .خبری نبود

در فعالیت های ورزشی نوین نقشی مهم ایفامی کنند و این امر در دو دهه اخیر  ،کارامد

مپیک یکی از عوامل عمده برتری کشورهای اروپای شرقی در بسیاری از ورزش های ال

به ویژه از کشور  ،مدال گرفتند 1972بیشتر افرادی که در بازی های المپیک  .بوده است

نظیر این موضوع در کشور بلغارستان در  .به طور علمی انتخاب شده بودند ،آلمان شرقی 

 ،درصد از ورزشکارانی که مدال گرفتند 80تقریبا  .نیز روی داد 1976بازی های المپیک 

 .بی بودندحاصل استعدادیا

 ،گروهی از کارشناسان و متخصصان قایق رانی ،1976در کشور رومانی در سال 

این  .دختران جوانی را برای رشته قایقرانی با استفاده از روش های علمی انتخاب نمودند

موفق  ،گروه که اکثرا اعضای تیم اعزامی به بازی های المپیک مسکو را تشکیل می دادند

گروه دیگری که در اواخر  .دو مدال نقره و دو مدال برنز شدند ،به کسد یک مدال طال

در  1984مدال طال و یک مدال نقره در بازی های المپیک  5 ،انتخاب شدند 1970سال 

در  .در بازی های المپیک سئول کسد نمودند 1988مدال در  9لس انیلس  امریکا و نیز 
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داشتند روش های استعدادیابی موثر و این مورد تعدادی از متخصصین استعدادیابی اظهاتر

نقش بسیار مهمی در ورزش های کنونی ایفا میکنند و از عوامل مهم تسلط  ،کار امد

اساس موفقیت  ،هم چنین رسانه ها .بوده است ،اروپای شرقی در بازی های المپیک

در  .را وجود الگوی استعداد یابی می دانند ،ورزشکاران اروپای شرقی در بازی های المپیک

برنامه های  ،امریکای شمالی و برخی کشورهای مشترک المنافع ،کشورهای اروپای غربی

رقابت کردن  ،اما برای کشورهایی که فاقد مراکز عالی ورزش هستند  ،مشابهی پدیدار شد

 .تبا سایر کشورهایی که از این امکانات برخوردارند بسیار دشوار اس

 ضرورت و اهمیت استعدادیابی ورزشی -2-1-5

با استفاده از برنامه های  ،اگرچه فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد و پرورش ان ها

دقبقا سرلوحه کارهای دست اندرکاران ورزش قرار دارد اما تنها عده  ،تمرینی منسیم

مانی دست می یابند اندکی از ورزشکاران نوجوان و جوان به سطح باالیی از مهارت و قهر

همانند هنر مهم ان است که افراد خیلی مستعد شناسایی و در سنین  ،در ورزش ،بنابراین

 ،پایین انتخاب و دائما راهنمایی شوند و تا رسیدن به باالترین درجه استادی و مهارت

عالوه براین مثال رشد بامبوی چینی که در مقدمه بحث   اورده  .مورد حمایت قرار گیرند

عالوه براین فراگیر شدن  .شد به خوبی ضرورت و امیت استعدادیابی را نمایان می سازد

ورزش و اهمیت جایگاه ان در مناسبات بین المللی توجه فراوانی را از ناحیه دولت ها 

نگاهی اجمالی به رنکینگ تقسیم مدال ها در بازی های  .متوجه این پدیده نموده است

است که ابر قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان همواره در بیانگر این مطلد  ،المپیک

این مسئله و هم چنین مسائل مشابه تاییدی  .حایگاه های باالتر این جدول ایستاده اند

است بر این موضوع. بنابراین پشتوانه سازی برای تقویت تیم های ملی در کشورهای 

این خود بر .می گردد توسعه یافته جز مهم ترین برنامه های توسعه ورزشی میسوب

استعداد یابی اگر به موقع  ،با توجه موارد مذکور .ضرورت و اهمیت استعدادیابی تاکیددارد

فوایدی دارد که موجد ارتقا سطح عملکردی مدیران و برنامه  ،و با دقت باال انیام شود

 .ریسک پذیری را به حداقل می رساند ،ریزان گشته

 بی در دنیا روش های معمول استعدادیا-2-1-6

مدارک موجود در زمینه روش های استعدادیابی در دنیا نشان می دهند که 

 استعدادیابی می تواند به سه روش زیر انیام شود.



 

در این روش نهاد های  :روش های علمی مبتنی بر سیستم ) سیستماتیک ( .1

با روش های علمی و سازماندهی شده به کش  افراد  ،خصوصی یا تشکیالت دولتی

کش  افراد مستعد از طریق انیام آزمون های مختل  صورت می  .مستعد  می پردازند

  .پذیرد

 فر آیند شناسایی -2-1-6-1

 تفکیک کودکان و نوجوانان نا سالم از سالم ) سالمت سنیی اولیه ( -

ای ورزشی ) مدل توانایی ورزشی تعیین کودکان و نوجوانان مناسد برای فعالیت ه -

 عمومی(

 تعیین ویژگی های خاص هر رشته ورزشی  -

تعیین کودکان و نوجوانان برای ورزش خاص ) شناسایی مستعدین ورزش ها بر  -

 اساس مدل توانایی ورزشی خاص (

 فرآیند پرورش -2-1-6-2

 آموزش مهارت های جسمانی و حرکتی بنیادی -

 اموزش مهارت های حرکتی  -

 مهارت های ورزشیامورش  -

 ارتقا توانایی های اموزش دیده -

 فرایند نخبه گزینی -2-1-6-3

 انتخاب و پرورش قهرمانان ملی  -

 انتخاب و پرورش قهرمانان حرفه ای -

 ،در این روش .ورزش همگانی است  ،زیر بنای این روش :روش متکی به شخص .2

مستعد  ،رفت ورزشیساختار های ورزشی برای فرد ورزشکاری که در مسیر طبیعی پیش

یک روش سنتی برای کش   ،روش فوق .پرورش را فراهم می اورند ،شناخته می شود

 .افراد مستعد در بسیاری از کشورهاست

شخص از طریق عملکرد در مسابقات به عنوان  ،دز این روش :روش مشاهده میدانی .3

شناخته می شودو از این  ،یک فرد مستعد و دارای توانایی مورد نیاز ورزش در سطح باال

 .برای کمک به رشد افراد مستعد سهم چندانی ندارند ،رو ساختارهاو تشکیالت ورزشی

  .این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و عقد افتاده در جریان است
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 الگوهای استعداد یابی در دنیا -2-1-7

گیرد. در این  شناسایی در طول چندین سال و در طی مراحل مختل  صورت می

  .رقسمت به توضیح سه الگوی مختل  فرایند استعدادیابی پرداخته می شود

  :الگوی اول-

 :در این الگو استعدادیابی در سه مرحله انیام می شود که عبارتند ار

در این  .سالگی انیام می شود 8تا  3در اکثر رشته های ورزشی در سنین  :مرحله اول

مرحله  .مرحله ازمایش پزشکی در مورد سالمت و رشد عمومی جسمانی صورت می گیرد

 .فوق به منظور شناسایی هرگونه اختالل بدنی از لحاظ عملی یا امراض احتمالی است

سالگی  17تا  9 ،سالگی برای دختران 15تا  9در اکثر موارد در سنین  :مرحله دوم

این مرحله برای  .ین مرحله برای انتخاب می باشدبرای پسران صورت گیرد و بهتر

در مرحله فوق روانشناسان  .نوجوانانی است که تیربه تمرینات منسیم را داشته باشند

  .ورزشی نقش مهمی ایفا می کنند

از جمله عواملی که باید ارزیابی  .برای بازیکنان تیم ملی استفاده می شود :مرحله نهایی

  ،سازگاری فیزیولوژیکی او نسبت به تمرین و مسابقه ،ورزشکارشود عبارتند از سالمتی 

قابلیت ورزشکار برای پیشرفت در آینده می  ،توانایی او در مقابله با فشار و مهم تر از همه

 .باشد

 :الگوی دوم-

 :مرحله مسیر ورزشی یک ورزشکار ترسیم میگردد که عبارتند از 4دز این الگو طی 

این مرحله در اکثر رشته های ورزشی در بین  .برداری است سال های نمونه:مرحله اول

در این مرحله بچه ها باید به قصد لذت بردن و تفریح  .سالگی می باشد 13تا  6سال های 

تخصصی کردن رشته ورزشی در این مرحله تاثیرات منفی خواهد  .به ورزش بپردازند

  .گذاشت

این مرحله در اکثر رشته های ورزشی در بین  .سال های ویژه می باشد :مرحله دوم

سالگی است. در این مرحله تمرکز بر روی یک یا دو رشته ورزشی  15تا  13سال های 

  .تخصصی کردن ورزش تا حدودی در این مرحله مشهود است .است

این مرحله در اکثر رشته های ورزشی بین  .سال های سرمایه گذاری است :مرحله سوم

 سالگی است. تخصصی کردن رشته ورزشی به طور کامل در این  18ا ت 15سال های 
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