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  :چکیده مطلب 

. استعدادیابی موضوعی است که دردنیاي ورزش اهمیت ویژه اي دارد

ار هموار ــبراي رسیدن به قله افتخ موفقیت راه راشناسایی عوامل 

این که مشخص شود چه   ویژگی هایی ورزشکاران  . می کند

معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازدکاري بس دشوار 

است که موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته 

رشته  بیشتر والدین عالقه مندند کودکانشان موفقیت در یک.است

   ...ورزشی را تجربه کنند

  

دکتر سیروس چوبینه:  حققانم  

لیـال انوشه / الهه سجـادي   

لیــآزاده خانع  

www.arianafootball.ir  : ارائه شده توسط 
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  مقدمه

شناسایی عوامل موفقیت راه رابراي رسیدن به قله افتخار .  اي دارد استعدادیابی موضوعی است که دردنیاي ورزش اهمیت ویژه

کاري بس دشوار  ویژگی هایی ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازداین که مشخص شود چه . وار می کند هم

کودکانشان موفقیت در یک رشته  بیشتر والدین عالقه مندند . است که موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است

کودك خود را در سطح نخبگان ورزشی و قهرمانان ملی  برخی والدین حتی ممکن است تمایل داشته باشند . ورزشی را تجربه کنند

نیازمند  این فرآیند . پیشرفت از سطوح ابتدایی به سطوح نخبگی در ورزش فرآیندي بسیار پیچیده است . و بین المللی ببینند
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در یک رشته ورزشی خاص را  مهارتی و رفتاري براي موفقیت ،تعدادي است که شرایط الزم جسمانی انتخاب افراد با اس اسایی وشن

یکی از مهمترین  فرآیند کشف ورزشکاران با استعدادیابی شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده ،.  داشته باشند

در  انتخاب آن ها با استعداد و کشف افراد لذا در ورزش به عنوان یک هنر ، . باشد موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح می

تا آنجایی که به  . کنترل و ارزیابی آنها در صعود به باالترین سطح از مهارت اهمیت زیادي دارد سنین پایین ، سپس هدایت ،

در غیر این  . شود که داراي توانایی هایی بالقوه باشند براي کسانی صرف زمان مربی باید کار و ، ورزشکاران نخبه مربوط می شود

بنابراین  . یا بهترین شکل آن این است که ورزشکار متوسطی به وجود خواهد آمد انرژي مربی تلف شده و زمان و ، صورت ، استعداد

در  . شته ورزشی خاص دارا باشندانتخاب ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را براي یک ر شناسایی و هدف اصلی استعدادیابی ،

در  . با این حال به این موضوع توجه علمی و درست و حسابی نشده است . عالم ورزش شناسایی استعداد مفهوم جدیدي نیست

در اکثر کشورهاي اروپاي شرقی ، روش هاي ویژه اي براي شناسایی ورزشکارانی که داراي  1970و اوایل سال 1960اواخر سال 

توسط متخصصان  برخی از این روش هاي مورد استفاده در انتخاب ورزشکاران مستعد . هاي بالقوه باالیی بودند کشف شدتوانایی 

ورزشی خاص ، ب ورزشکاران مستعد براي یک رشته در انتخا این دانشمندان در پی آن بودند که مربیان را . کشف وتنظیم شد

بیشتر .  غیر قابل تصور و حیرت انگیز بودند نتایج حاصله در این مورد ، . سازند نسبت به توانایی هاي الزم براي آن رشته آگاه

  .؛ نتیجه فرآیند شناسایی استعدادها بودند مدال گرفته بودند 1972افرادي که در بازي هاي المپیک

  تعریف استعدادیابی

.  تعریف شده است ))ظرفیت دست یابی به موفقیت  (( و )) توانایی ویژه و طبیعی ((ايـــدر فرهنگ هاي لغت به معن "استعداد"

ی بالقوه اي براي نخبه فرآیند شناسایی ورزشکاران فعلی که توانای ((عقیده دارند استعداد یابی عبارت است از  ام ویلیامز.  ریلی و اي

از طریق ) عملکرد( بینی اجرااستعدادیابی یعنی پیش  : یابی اعتقاد داردرینگر در تعریف کاربــردي استعداد.  ))شدن دارند 

  .سنجش ویژگی هاي جسمانی ، روانی و اجتماعی و هم چنین توانایی هاي تکنیکی

  فواید استعداد یابی

  : استفاده از معیار هاي ویژه براي استعدادیابی فواید وامتیازات متعددي دارد

  . ده راکاهش می دهدزمان الزم براي رسیدن به اجراهاي ورزشی بهینه توسط ورزشکاران برگزی -1

ورزشکارانی که داراي توانایی هاي باالتري هستند موجب .  کاهش می دهد انرژي ، استعداد و توانایی هاي مربی را ، صرف کار -2

  .افزایش کارآیی برنامه هاي تمرینی مربی می شوند

در نتیجه .  بهینه دست می یابند افزایش می دهدتعداد ورزشکارانی را که به اجراهاي ورزشی  توانایی شرکت در مسابقه و نیز -3

  .هنگی به و جود خواهد آمد که در مسابقات بین المللی توانا وقدرتمند ظاهر خواهد شداتیم ملی هم

اعتماد به نفس ورزشکار را باال می برد ، چرا که اجراهاي ورزشکار نخبه در مقایسه با ورزشکاران هم سن انتخاب نشده به طور  -4

  .توجهی باالتر است قابل

کاربرد تمرینات علمی را میسر می سازدو بدین طریق متخصصان و کارشناسان علوم ورزشی با انگیزه بیشتري کار خود را ادامه -5

  .خواهند داد
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  والدین واستعداد یابی

مشخص است که والدین به عنوان حامی ورزشکار نقش مهمی در گرایش 

انتظارات  درگیري و . ورزش خاص دارندبه یک  یا عدم گرایش یک فرد

 .رس مرتبط استـــــوالدین با موفقیت ولذت و هم چنین فشار و است

 در مسابقات اعتقاد دارد والدین در سال هاي اول شرکت بچه ها )) بلوم ((

آنها تصمیم .  نقش حمایت کننده داشته باشند)  هم چنین تمرینات و (

، والدین و ورزشکاران نقش مشارکتی در اواسط  . گیرنده اصلی هستند

، ورزشکاران خود را به بهبود  و در اواخر بیشتري از خود نشان می دهند

دود ـــــاجراي کامل ملزم می کنند در حالیکه نقش والدین کامال مح

  .و صرفا حمایت مالی را انجام می دهند می شود

  

 بچه ها باید تصمیم بگیرند که یک ورزشکار نخبه شوند نه

  والدین

) نوجوان (مطلوب نیست که والدین تصمیم بگیرند که زندگی یک کودك 

خود  ( باید در جهت یک ورزشکار نخبه شدن یا یک ورزش خاص باشد

ممکن است والدین علی رغم ).  کودك بایدتصمیم گیرنده اصلی باشد

این موضوع می تواند عالوه براتالف وقت ، سبب .  میل باطنی یک نوجوان تصمیم بگیرند او را در ورزش دلخواهشان شرکت دهند

فرصت هاي ورزشکار  . و چه بسا او را نسبت به محیط ورزش بدبین کند سرخوردگی و کناره گیري فرد از آن رشته ورزشی شود

ش خاص نخبه شدن کامال محدود است لذا بر اساس این واقعیت نمی توان به طور خودخواهانه یاتصادفی کودك رابه سمت یک ورز

  .سوق داد

  مستعد بودن همیشه از طریق مشاهده مشخص نمی شود 

به عنوان مثال در وزنه برداري عالوه بر  . براي مستعد بودن در یک رشته ورزشی ، مجموعه اي از ویژگی ها و عوامل تاثیرگذارند

پاهاي  هم چنین داشتن دست هاي کوتاه و و)  توان (اینکه قدرت یک عامل مهم است ولی با این حال ، توانایی اعمال نیروي سریع 

بلند یک مزیت است یا اینکه درست است که پاهاي تنومند در رشته هاي سرعتی موثر است ولی قطر پاها باید عضالنی باشد نه 

نکته مهم و .  ندموضوع مهم تر این که عالوه بر عضالنی بودن ، تارهاي عضالنی از نوع تند انقباض باش.  اینکه داراي چربی زیاد باشد
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اغلب  . این است که هر ورزش یک سري عناصر کلیدي مهم دارد که باید هنگام پیش بینی اجرا در آن رشته ورزشی مد نظر قرار داد

  .آنها پنهان بماند لذا ممکن است از دید شناخت این ویژگی ها اشراف کامل ندارند و والدین به اصول علمی و مبانی سنجش و

  

  

  ر حوض بزرگ است    ماهی بزرگ د

مقایسه استعداد کودك با سایر گرو ه ها ، دوستان و اعضاي خانواده می تواند به یک ایده بزرگنما در مورد استعداد کودك منجر 

ویژگی هاي گروه هاي بزرگتر مقایسه شود و این کار باید از طریق ارزیابی عملکرد کودك )  عملکرد (استعداد باید با اجرا  . شود

مقایسه عملکرد کودك با  . توسط یک سري آزمون ها یا شاخص هاي استانداردکه قبال در سطح ملی انجام شده اند صورت گیرد

لذا والدین باید توجه داشته باشند که هیچ گاه .  یا داده هاي قبلی یک سازمان ورزشی مفید است)  نورم ها (داده هاي هنجاري 

رد او را از ــــو فقط عملک ان محله ، فامیل یا اقوام و برادران و خواهران خود مقایسه نکنندتوان یا استعداد کودك را با کودک

 .طریق داده هایی که در سطح کشوري یا استانی و جهانی وجود دارد ارزیابی نمایند

ضرورتی ندارد که کودك فقط در یک رشته ورزشی شرکت کند بلکه سعی کنید او را در چندین رشته 

  کت دهیدورزشی شر

بهتر )  به عنوان مثال ژیمناستیک (به استثناي بعضی رشته ها .  ضرورتی ندارد که کودك فقط در یک رشته ورزشی شرکت کند

قبل از سنین نوجوانی ،  . است براي کسب برتري در ورزش کودك در ابتدا در چند رشته ورزشی شرکت کند تا حفظ یک رشته

الزم را ممکن را براي فرزندان خودبه منظور موفقیت در ورزش هایی از طریق امکان شرکت در والدین می توانند حداکثر فرصت 

  :فعالیت هاي زیر فراهم کنند

  ). مثل دویدن ، شنا، دوچرخه سواري و قایقرانی (فعالیت هاي داراي ماهیت هوازي یا استقامتی  -

  ) ضربه اي ، ضربات پا و پرتابی و ژیمناستیکزش هاي مثل ور( مهارتی یا هماهنگی -فعالیت هاي داراي ماهیت حرکتی -

  )  به عنوان مثال ورزش هاي تیمی (یا اجتماعی )  تعاملی (فعالیت هاي داراي ماهیت ارتباطی  -

بنابراین اگرچه نقش حمایتی خانواده و دوستان در زندگی ورزشکاران نخبه مهم است ولی موضوع استعدادیابی پدیده اي علمی 

  .با نظر و مشاوره کارشناسان و متخصصین علمی صورت گیرد است که فقط باید براساس اصول علمی تعریف شده وو تخصصی 

  :توصیه هاي زیر می تواند به عنوان راهنما براي والدین مفید باشد

د که در صورتی هم چنین این امکان را براي کودك فراهم کنی . به کودك اجازه دهید تا در فرآیند تصمیم گیري شرکت کند -1

  . که او مایل است برنامه انتخاب شده براي خود ترك نماید

براي کودکان خود مربی انتخاب کنید که از یک طرف قابلیت هاي کودکانتان را بهبود بخشد و از طرف دیگر محیط سرگرم  -2

  .کننده اي را براي او ایجاد نماید
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برنامه ورزش پیشرفت قابل توجهی داشته باشند به گونه اي که کودك ،  بعضی از نوجوانان ممکن است در ابتداي ورود به -3

الزم است والدین ومربیان مشکالت مربوط به جهش سریع در .  والدین ومربیان مایل به تسریع رشد در آن رشته ورزشی باشند

  . آن رشته ورزشی را بشناسند

مشاهده کنید و به بازخورد ارائه شده از جانب مربی به ورزشکاران رفتارهاي مربی را  . محیط برنامه تمرینی را کنترل کنید -4

؟ آیا ممکن است فشارهاي ناشی از رژیم غذایی ، تنظیم تمرین ،  آیا مفید است ، مضر است ویا خطرناك . جوان گوش دهید

لذت بخش  ورزش باید مفرح و شرکت در ؟ تمرین با وزنه و برنامه هاي بدنسازي براي کودك نامناسب و به طور بالقوه مضر باشد

  .باشد ؛ این کار نباید شغل تلقی گردد

  . مراقب توجه بیش از حد کودکان به تمرین ورزشی وآرزوهاي آنان باشید -5

  . به پیامدهاي سبک زندگی ورزشکاران جوان و خانواده توجه داشته باشید - 6

  !به صحبت هاي کودك خود گوش دهید  . به خاطر داشته باشید ورزش باید جنبه سرگرمی داشته باشد - 7

  .خود را به عنوان عضوي از تیم وگروه در نظر بگیرید-8

مربیان در ذهن کودك خود  ناسازگاري بین والدین و در نتیجه از ایجاد تضاد و و مشوق وحامی مربیان ومعلمان خود باشید -9

  .جلوگیري کنید

را در نظر  قابلیت هاي واقعی او و ا از کودکتان تعیین کنید، توانایی هاهنگامی که می خواهید توقعات و انتظارات خود ر-10

  .بگیرید

کسب مقام همیشه نمی تواند انگیزه اصلی او  برنده شدن و.  کوشش کنید تا خواسته ي او را از ورزش شناخته و درك کنید-11

  .براي شرکت در رشته ورزشی باشد

از کودکتان بپرسید به او خوش گذشته است؟ چیز جدیدي در مورد ورزش آموخته است .  رقابت ها و بازي او را دنبال کنید -12

  یاد گرفته است؟ چه مهارت هایی را توسعه داده یا جدیداً و

  !!!هرگز فراموش نکنید که خود نیز روزي کودك بوده اید -13

  

  شناخت مراحل رشد کودك در استعدادیابی مهم است 

لهذا راي توانایی هاي متفاوتی هستند وو کودکان متفاوت هم دا میزان رشد متفاوتی هستندکودکان در سنین مختلف داراي 

نه تنها میزان رشد متفاوت است بلکه هم چنین تغییرات بخش هاي بدن نیز متفاوت .  بعضی سریع و بعضی دیر رشد می کنند

که کودکانی که  مربیان باید به خوبی آگاه باشند ن ومعلمی.  است و این موضوع به طور مستقیم برتوانایی عملکرد اثر می گذارد

بنابراین وقتی بلوغ فرا می رسد .  ، گروه خاصی هستند که از توان و هماهنگی پایین تري برخوردارند جهش رشدي سریع دارند

ساختار  ضعف.  تفاوت هاي اندازه و بخش هاي بدنی بین جنس پدید می آید و این تغییرات سبب بروز مشکالتی می شود

گونه اي است که  الگوي رشد جسمانی به.  عضالنی براي حمایت و کمک به هماهنگی مهمترین مشکل ناشی از جهش رشد است

ند شده و به حالت دوره کودکی کُ رشدي بالفاصله بعد از تولد رخ می دهد و سپس میزان رشد به تدریج در سریع ترین دوره
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دي صورت گرفته و سپس الگوي رشد به تدریج متوقف  ــجهش رش)  نوجوانی (غ ، سپس در دوره ي بلو یکنواخت می رسد

  .می شود

  سن مرفولوژیکی

را سریع تر یا  توضیح دهیم چرا برخی از کودکان مهارت ها وتوانایی هاي حرکتی خود سن مرفولوژیکی به ما کمک می کند تا

  اما تفاوت هاي زیادي نیز دنبال می کنند شد الگوهاي مشابهی رااگرچه بیشتر کودکان در ر.  ندتر از دیگران توسعه می دهندکُ

   

محیط  و)  هواي کوهستانی در برابر آب وهواي هموار ومسطح آب و (هوایی  براي مثال شرایط آب و.  در این زمینه وجود دارد

  .نوجوانان تاثیرگذار استتکامل کودکان و  به طور چشمگیري در روند رشد و)  شهري در برابر روستایی (زندگی 

توام با پیشرفت سن به سمت بلوغ آمادگی رقابت در رشته هاي ورزشی براي نوجوان نسبت به گروه همسال تغییر می کند؛ 

وجود تفاوت هاي قابل توجه در سن جهش رشدي بدین معناست که برنامه هاي ورزشی جدید اگر براساس سن خاصی برنامه 

در دوره کودکی هم پسران و هم  . شوند از افراد شرکت کننده به واسطه بلوغ دیررس متضرر ریزي شوند ممکن است برخی

بلوغ پسران  در دوره.  دختران توان بالقوه توسعه قدرت وافزایش توانایی انجام مهارت هاي حرکتی پیش از بلوغ دارا هستند

  .خود نشان می دهند نسبت به دختران قدرت بیشتر و افزایش بیشتري در اجرا و استقامت از

  .از نقطه نظر رشد وتکامل بیشترین اهمیت را داراست)  سالگی16- 18(مرحله سوم در سن مرفولوژیکی 

  سن بیولوژیکی 

هنگام انتخاب و طبقه بندي .  می شوددستگاه هاي بدن اطالق  اندام ها و)  فیزیولوژیکی (به پیشرفت وتکامل عملکردي 

اگر روش طبقه بندي در ورزش فقط براساس سن تقویمی .  ولوژیکی آنان نیز در نظر گرفته شودورزشکاران الزم است که سن بی

  .نیز تصمیم گیري ضعیف و نامتناسب منجر می شود انجام گیرد اغلب به قضاوت و تشخیص اشتباه ، ارزیابی ناقص و

  سن ورزشی

ري ــو سن ریخت شناسی یا ظاه)  زیستی (ولوژیکی ن بیــــی دقیق و کامل ســــبه دلیل مشکالتی که در برآورد وارزیاب

سن ورزشی به ویژه حداقل سن و سن .  وجود دارد ، آ نها را غالبا به صورت ذهنی مشخص و برآورد می کنند)  مرفولوژیکی (

در طرح براي شرکت در مسابقات بزرگ و رقابت هاي رده بزرگساالن سطح باال، کاربرد مهمی )  مناسب ترین سن (برگزیده 

   .ریزي برنامه هاي تمرین درازمدت دارد

 ...ادامه دارد

  

  

  


