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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 

ویژگی هایی ورزشکاران معمولی این که مشخص شود چه   . می کند

کاري بس دشوار است که ، را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازد

   .موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است

   .در اینجا بخش دوم این تحقیق را مشاهده می کنید

  

دکتر سیروس چوبینه:  حققانم  

لیـال انوشه / الهه سجـادي   

لیــآزاده خانع  

www.arianafootball.ir  : ارائه شده توسط 
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  استعــــدادیابی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رشد روانی

مشخص شده شرکت در فعالیت هاي ورزشی  . رشد کودك اهمیت بسزایی داردسی ، تغییرات عزت نفس درطی دوره ازلحاظ روانشنا

نگرش کودك به سمت ورزش وفعالیت  تجربیات کسب شده در اوایل زندگی می تواند در سالگی به اوج خود می رسد و 12در سن 

همیشه سودمند نیست و می تواند )  قانونمند (برخالف باورعموم شرکت درورزش هاي سازمان یافته  . جسمانی تعیین کننده باشد

  . ز لحاظ روابط انسانی و ورزشی اثرمنفی داشته باشدا

ی به وجود ــرفتاري یا روان شناختی ، تغییراتی در حوزه  انی وکه توام با تغییرات بلوغ جسم بیان می کند » هارتر« نتایج تحقیق 

 : این سه مورد عبارتند از.  استسه مورد روانی که مربوط به شرکت کودکان در ورزش است را بررسی کرده )  1996 (پاسر .  می آید

  . شرکت در مسابقه پیامدهاي بالقوه مضر و  آمادگی انگیزشی ، آمادگی شناختی

از نقطه نظر ورزشی مقایسه .  مقایسه اجتماعی کودکان دارد بطه بسیار نزدیکی با رفتارااولین مورد یعنی آمادگی انگیزشی ر

دنبال کسب فرصت هایی باشند که عملکرد جسمانی و توانایی هاي آنان را با سایرین که کودکان به  اجتماعی زمانی حادث می شود

  و یا عالقه مند به  د زیرا آنان یا قادرـــــسال نمی توانند مسابقه دهن تحقیقات نشان داده که بچه هاي کم سن و . مقایسه می کند
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در این خصوص به .  ه اجتماعی را انجام می دهد تعیین شودلذا مهم است سنی که کودك در آن مقایس.  اعی نیستندمقایسه اجتم

  . سالگی بتواند در مسابقه شرکت نماید 8تا  7نظر می رسد که کودك در سن 

الزم است که ورزشکاران نوجوان .  دومین مورد آمادگی شناختی است و بیشتر متکی بر توانایی هاي پردازش اطالعات است

کودك ).  یادآوري کنند (انجام مهارت هاي الزم براي یک ورزش یا فعالیت خاص به خاطر داشته باشند اطالعاتی را براي موفقیت در 

دایی وارد ــــو به راحتی دچار آشفتگی می شود و وقتی که به مدرسه ابت در سنین پیش از دبستان ظرفیت توجهی پایینی دارد

سالگی کودکان باالخره ظرفیت تشخیص دیدگاه هاي دیگران  12تا  10 در سن.  بهتر می تواند روي تکالیف الزم توجه کند می شود

سالگی  7عقیده دارد کودك تا سن )  1986(  کوکلی . ضمن آن می توانند با نقطه نظرات سایر افراد گروه سازگار شوند  و را دارند

قط به توپ و خودش فراموشکار است و وقتی به ورزش تیمی می پردازد کامال نسبت به آنچه سایر اعضاي تیم انجام می دهند ف

تحقیقات نشان  داده اند مسابقه ورزشی اگر که .  است)  ورزش (، پیامدهاي بالقوه مضر شرکت در مسابقه  سومین مورد.  توجه دارد

  . و متناسب با گروه سنی کودك نباشد می تواند اثر منفی داشته باشد خوب برگزار نشود

مداوم گروه همسال ، فشار زیادي به کودك تحمیل می کند و در نتیجه به یک جزء رقابتی غیر ضروري منجر فشار والدین و ارزیابی 

وقتی کودك به این خاطر در ورزش شرکت می کند که والدینش را .  می شود که دوباره کودك را از ورزش مورد نظر دور می کند

حقیقات چند محقق نشان داده کودکانی که در برنامه هاي ورزشی با هدف ت.  راضی سازد ، لذا فشار رقابتی باالیی ایجاد می کند

لذا .  زودتر ورزش را ترك می کنند ربیات ورزشی احساس رضایت دارند و، کمتر از تج کسب رضایت والدین خود شرکت می کنند

را نمی فهمند و در نتیجه ممکن است )  لیلی ومعلوع (مربیان باید بدانند کودکان به طور کامل پیچیدگی هاي روابط سببی  والدین و

می تواند  این موضوع.  زیابی نادرستی از قابلیت مهارت هاي جسمانی بر اساس میزان موفقیت یا شکست در ورزش داشته باشندرا

غیر واقعی عملکردهاي خود شده و در نهایت موجب انتظارات )  پیامدهاي (منجر به کسب فزاینده ادراکات نادرست کودك از نتایج 

  .  و تشخیص نادرست شود

وضعیتی که کودك با آن مواجه است می تواند به مرور زمان از بروز  برنامه ریزي دقیق و قدردانی به موقع توسط والدین و مربی از

  . اختی جلوگیري نمایدر واقعی از مهارت هاي جسمانی و شنانتظارات غی

  

  ؟ چرا کودکان در ورزش شرکت می کنند

  

بسیاري از بزرگساالن عقیده دارند برنده شدن و کسب .  استعدادیابی الزم است هدف کودکان از شرکت در ورزش مشخص شوددر 

مهم تري میت دارد اما دالیل مشخصی و  کودکان در ابتدا ممکن است بگویند برنده شدن براي آنها اه. مقام براي کودکان مهم است 

بعضی از این دالیل .  براي شرکت آنان در ورزش وجود دارد

وابستگی و تعلق به گروه ، افزایش مهارت ، : د از ــعبارتن

   . هیجان ، موفقیت ، شهرت و حفظ تندرستی

چه این دالیل بیشتر منبع درونی دارد تا بیرونی ، ولی  اگر

شکی نیست که هرچه کودك بیشتر رشد کرده و در محیط 

جوایز ، برنده  ، ارزش هاي بیرونی مثل رقابت شرکت می کند

مهم است دالیل .  شدن ، عامل انگیزشی اولیه می شوند

کودکان براي شرکت در ورزش که تحت تاثیر رشد جسمانی و 

  . روانی است ، شناخته شود

تحقیقات .  نقش والدین و گروه هاي همسال نیز مهم است

بیشتر )  سال 8- 9 (نشان داده اند که بچه هاي کم سن وسال 

،  در دوران بلوغ.  گروه همسال استفاده می کننداز ارزیابی 
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لذت از  بیشتر افراد از شاخص هاي درونی و چندگانه مثل نائل شدن به هدف پیشرفت فردي ، سهولت یادگیري مهارت هاي جدید و

اه بوده و ضمن توجه بنابراین الزم است والدین در مورد هدف کودکان و انگیزه اولیه شرکت در ورزش آگ.  فعالیت استفاده می کنند

  . به خواست ها و نیاز هاي کودك ، فرصت و امکانات مورد نیاز را براي آنان تهیه و تامین کنند

  

  

  چراکودکان ورزش را رها می کنند 

  

به اوج خود می رسد و  10-13شرکت کودکان در ورزش بین سنین 

فقط به گونه اي که . سالگی کاهش می یابد  18سپس به تدریج تا سن 

دالیل ترك  . درصد کمی از افراد در ورزش رقابتی شرکت می کنند

ماللت ، پرداختن به سایر . ورزش یا عدم شرکت متعدد و متنوع است 

، ضعف مربی ، گرفتاري ، مورد  کارها ، عدم موفقیت ، فشار بیش ازحد

تمسخر قرارگرفتن ، طرد ، ترك دوستان ، هزینه ، آسیب دیدگی وسایر 

تفسیرکودکان از موفقیت براحساسات .  جمله این دالیل است موارد از

 موفقیت و.  آنها نسبت به ورزش و لذت و رفتار در محیط اثر می گذارد

لذت موجب افزایش پشتکارمی شود و عوامل خارجی می توانند موجب 

  . گرایش فرد به سایر ورزش ها گردند

رکت در فعالیت کردن ورزش می تواند مربوط به علت و انگیزه ش رها

به عنوان مثال در تحقیقی که صورت گرفته ، . هاي ورزشی مربوط باشد

، شناخته شدن و )  % 25 (اجبار وتحمیل از جانب والدین ودوستان 

و توسعه و پیشرفت در مهارت ها و )  % 40 (محبوبیت در اجتماع 

 لذا.  علت اولیه شرکت افراد در ورزش بوده است)  % 35 (قابلیت ها 

والدین باید توجه داشته باشند اجبار وتحمیل کودکان به شرکت در یک 

ورزش خاص عالوه بر تبعات منفی می توانند موجب دلزدگی و کناره 

چه بساموجب اتالف وقت و عمر ورزشی  گیري کودك از ورزش شوند و

  . کودك گردند

  

  روش هاي استعدادیابی 

  

  : رزشکاران مستعد وجود دارددر ورزش، دو روش اصلی انتخاب و شناسایی و

فرض بر این است .  روشی معمول است و راه طبیعی پیشرفت ورزشکاردر یک رشته ورزشی است: غیر منظم  روش طبیعی یا) الف

سنت هاي مربوط به مدرسه ، آرزوها و آمال  (که ورزشکار در نتیجه تاثیرات موضعی و مقطعی به یک رشته ورزشی روي می آورد 

دریجی در اجراهاي ورزشی ورزشکاران که به وسیله انتخاب طبیعی برگزیده ــبا این حال ، پیشرفت ت).  هم کالسی هاوالدین و 

با توجه به این مطالب ، اغلب اتفاق می افتد که پیشرفت و تکامل اجراهاي ورزشی ورزشکار اغلب به دلیل .  شده اند ، بستگی دارد

  . ند انجام می شودانتخاب نادرست رشته ورزشی ، بسیار کُ

در این روش با انجام آزمون ها و آزمایش هاي علمی توسط متخصصان و کارشناسان علوم ورزشی ، افراد با : روش علمی یا منظم ) ب

  کسانی که به طور علمی انتخاب می شوند در .  استعداد به طور علمی شناسایی و به سمت رشته ورزشی مناسب راهنمایی می شوند
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با ورزشکارانی که از طریق روش طبیعی انتخاب می گردند ، براي رسیدن به اجراهاي ورزشی بهینه و ماهرانه به زمان مقایسه 

بسکتبال ، والیبال ، فوتبال ، قایقرانی ، پرتاب ها و  : مانند (در رشته هایی که قد و وزن امتیاز محسوب می گردد .  کمتري نیاز دارند

به همین ترتیب این امر در مورد رشته هایی که سرعت ، زمان عکس .  باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد انتخاب به روش علمی) غیره 

به کمک ). هاکی ، پرش ها وغیره، دوهاي سریع ، جودو : مانند  ( . العمل ، سازگاري و قدرت تعیین کننده هستند نیز صدق می کند

در نتیجه آزمون ها و آزمایشات علمی ، انتخاب . می شوند هایی کشف و آشکارمتخصصان و کارشناسان علوم ورزشی چنین توانایی 

  .می شوند یا به سمت رشته ورزشی که مستعد آن هستند راهنمایی می گردند

  

  مراحل استعدادیابی  

  

هاي ورزشی  مرحله اول استعدادیابی در بیشتر رشته.  شناسایی استعدادها در طول چندین سال و طی سه مرحله صورت می گیرد

این مرحله اکثرا توسط آزمایش هاي پزشکی درمورد سالمتی و رشد عمومی جسمانی .  سالگی انجام می شود 8تا  3در سنین 

  .  صورت می گیرد و به منظور شناسایی هرگونه اختالل بدنی از لحاظ عملی یا امراض احتمالی است

سالگی براي پسران صورت می گیرد و  17تا  9سالگی براي دختران و  15تا  9مرحله دوم استعدادیابی در بیشتر موارد درسنین 

فنون مورد .  این مرحله براي نوجوانانی کاربرد دارد که تجربه تمرینات منسجم را داشته باشند.  بهترین مرحله انتخاب است

در این .  رزیابی و سنجش قرار بدهداستفاده شده در مرحله دوم ، باید نحوه عمل پارامترهاي بیومتریکی و عملکردي را مورد ا

  . می کننداسان ورزشی نقش مهمی ایفا مرحله استعدادیابی ، روانشن

از جمله عواملی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد ، سالمتی .  مرحله نهایی استعدادیابی ، درمورد بازیکنان تیم ملی استفاده می شود

  .مهم تر از همه ، قابلیت ورزشکار براي پیشرفت در آینده است له با فشار وباورزشکار ، سازگاري فیزیولوژیکی او در مق

  

   معیارهاي استعدادیابی

  

دادیابی به معیارهی ویژه اي نیاز ـبدیهی است که استع

توانا  این معیارها از این جهت ضرورت دارند که فرد.  دارد

نهایی که مناسب یک رشته از ناتوان متمایز شده و آ

بوده به این ورزش روي می آورند و افرادي که به ورزشی 

رهدایت ـــــمعیارهاي الزم دست نیابند در جهت دیگ

  : این معیاره عبارتنداز .  می شوند

سالمت جسمانی نیاز  ) :سالمت جسمانی(بهداشت  -1

مطلق هر فردي است که در رشته هاي مختلف به فعالیت 

ت در یک تیم یا لذا ورزشکاران پیش از عضوی. می پردازد 

مربی .  باشگاه باید آزمایشات پزشکی را انجام داده باشند

نیز باید افرادي را انتخاب نماید که از نقطه نظر سالمتی در 

هم چنین هنگام آزمایشات .  وضعیت خوبی باشند

آن دستورالعمل هایی را ارائه  براساسو کارشناسان طب و آزمون باید اختالل عملکرد جسمانی و ارگانیک را مورد توجه قرار دهند 

فردي که داراي ناهنجاري ظاهري )  غیره مانند هاکی ، بسکتبال ، دو میدانی ، شنا و بوکس و (در رشته هاي ورزشی پویا .  نمایند

این گونه ناهنجاري ها چندان )  غیره مثل تیراندازي ، بولینگ  و ( ، اما در رشته هایی که ماهیت پویا ندارند است نباید انتخاب شود



 

۶  

 

به همین ترتیب وضعیت عملکردي فرد مثل توانایی حرکت دادن دست ها و پاها در فرآیند استعدادیابی مهم است ، .  مهم نیست

زها و ویژگی هاي عملی االزم به ذکر است که تفاوت هاي بین افراد براساس نی. زیرا اختالالت عملکردي عامل محدود کننده است 

  . ک رشته مشخص شوندی

این عامل ، یکی از عوامل کمکی در رشته هاي مختلف ورزشی و از جمله مالك هاي اصلی در استعدادیابی  : توانایی بیومتریکی -2

با این حال در مرحله .  قد ، وزن ، طول اعضاي بدن ، اغلب در رشته هاي مختلف ورزشی ، نقش تعیین کننده اي ایفا می کنند.  است

پیشگیري و )  مانند ژیمناستیک ، اسکی ، مارپیچ ،شنا ( سالگی انجام می گردد 6تا  4استعدادیابی که در برخی رشته ها بین اول 

این امر زمانی عملی است که مفاصل پا ، پهناي لگن و شانه و نسبت بین لگن و .  تکامل فرد کار بسیار دشواري است چگونگی رشد و

، تکنیک هاي عکسبرداري از ناحیه ي صفحات رشد در ناحیه ي )  سنین نوجوانی (در سنین بعد .  یردشانه ها مورد آزمایش قرار گ

در صورتی که آزمایشکر نتیجه بگیرد که رشد .  مچ و رادیوگرافی از دست براي تعیین وضعیت رشد مورد استفاده قرار می گیرد

  .نظرمطلوب است یا خیر ش هاي موردکامل شده است ، مربی می داند که مثال قد ورزشکار براي ورز

گرچه از طریق تعلیم . وراثت پدیده بیولوژیکی بسیار پیچیده اي است که اغلب در ورزش نقش مهمی ایفا می کند: وراثت  -3

ی ئتربیت ، تمرین و شرایط اجتماعی ، قابلیت ارثی ممکن است اندکی تغییر کند ، اما کودکان اغلب ویژگی هاي بیولوژیکی و روان

وراثت را عاملی مهم در ، رادوت .  دیدگاه هاي مختلفی در مورد نقش وراثت در تمرین وجود دارد . والدین خود را به ارث می برند

درحالی که کیسوراس و همکارانش ، بهبود توانایی هاي عملکردي که در . نمی کند  ولی نقش آن را مطلق توصیف تمرین می داند

سیستم ها و عملکردهاي  پژوهشگران بعدي نشان دادند.  د مربوط می شود را مورد توجه قرار دادندنهایت به ظرفیت ژنتیکی فر

به طور ژنتیکی %) 93.4(و حجم اکسیژن مصرفی بیشینه %) 85.9(ضربان قلب %) 81.4(بدن انسان مانند سیستم اسیدالکتیک 

به همین ترتیب ، .  ر انسان به طور ژنتیکی تعیین می گرددفید دسبه نظر می رسد نسبت تارهاي عضالنی قرمز و . تعیین می شوند

و از نظر بیوشیمیایی  تارهاي قرمز یا کند انقباض ، داراي میوگلوبین زیادي هستند.  عملکرد متابولیکی این تارها نیز متفاوت است

 .براي کارهاي هوازي تجهیز شده اند

اه مدت ـــبراي انواع تمرینات کوت هستند و) کربوهیدرات(زیادي گلیکوژن و  ازطرفی ، تارهاي سفید یا تند انقباض داراي مقادیر

تمرینات ویژه ممکن است قابلیت هاي .  تغییرنمی دهد تمرین ورزشی درصد تارهاي عضالنی را. بی هوازي و شدید مناسب هستند 

ري را به ارث ــــشکارانی که تارهاي قرمز بیشتلذا ورز.  تارهاي عضالنی را افزایش داده و ساختاربیوشیمیایی آنها را عوض نماید

به همین ترتیب ، زمانی که تارهاي .  می برند به احتمال زیاد در رشته هایی که استقامت عامل تعیین کننده است ، موفق هستند

  . سفید زیاد هستند ، ورزشکار به طور طبیعی براي رشته هاي قدرتی و سرعتی مناسب است

مان ژنتیک بالینی و مولکولی به دنبال کشف ژن هایی هستند که می تواند در پیش بینی توانایی طبیعی ورزشی اخیرا محققین دپارت

. مشخص شود)  مهم (ابل توجه قورزشکاران مقایسه می شود تا تفاوت هاي ژنی غیر خون گیري از ورزشکاران نخبه با.  مفید باشد

عروقی نقش  –به داراي کدهاي ژنتیکی اي هستند که در سالمت سیستم قلبی کشف کرده بودند قایقرانان نخ همین محققین قبال

هرگز جایگزین روش هاي سنتی استعدادیابی نخواهد شد بلکه می تواند به )  آزمون خون گیري (در آینده ، خون گیري .  دارند

  .  در پیش بینی آن ها موثر باشد)  کمکی (عنوان یک جزء مکمل 

دود ــنوع رشته هایی که ورزشکاران در آن انتخاب شده اند ، نقش مح : ورزشی و شرایط آب وهوایی تسهیالت و امکانات -4

، ) مانند قایقرانی(بنابراین ، بدون در نظر گرفتن قابلیت هاي ذاتی ورزشکاران براي یک رشته ورزشی خاص .  کننده اي ایفا می کند

د نداشته باشد ورزشکار ممکن است در رشته هایی به فعالیت بپردازد که اگر امکانات و شرایط طبیعی یا تجهیزات مربوطه وجو

  . استعداد کافی نداشته باشد

  .  وجود متخصص یا میزان آگاهی و دانش مربی در استعدادیابی و آزمون گیري ، انتخاب ورزشکاران را محدود می سازد -5

استفاده شود ، به احتمال زیاد چهره هاي مستعد براي رشته هاي در صورتی که براي استعدادیابی از ورزش هاي علمی و پیشرفته 

مراکز دانشگاهی که به ابزار آزمون گیري به خوبی تجهیز شده اند و متخصصان علمی این مراکز .  مختلف ورزشی کشف خواهند شد

مربی نمی تواند با خیل .  باید به طور گسترده اي در انتخاب و هدایت برنامه هاي تمرینی ورزشکاران به کار گرفته شود

  از نقطه .  همکاري بین پرسنل مجرب ، متخصصان علم ورزش و مربیان امري حیاتی است.  شمارخواسته ها مقابله نمایدبی
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د ورزشکاران و پیشرفت آنان را می توان در یک هرم از پایین به باال به این صورت ــــنظرتمرینات و فعالیت هاي ورزشی ، رش

  : کرد طبقه بندي

. جانبه یا همه جانبه از مهم ترین اصول و قواعد تمرینات کودکان و نوجوانان است رشد و تکامل چند :رشد همه جانبه وکامل ) الف

تکامل جامع و چند  برتري مهارت تکنیکی برسند ، الزم است رشد و اگر ورزشکاران می خواهند به درجات باالي آمادگی جسمانی و

  .  ي کنندجانبه را پایه ریز

تخصصی شدن هنگامی رخ می دهد که ورزشکاران ، پایه واساس ورزشی چند جانبه و مستحکمی را  :تخصصی شدن ورزش ) ب

  .برتر در هر رشته ورزشی ضروري و مهم است تخصصی شدن براي رسیدن به عملکرد بسیار موفق و . گسترش دهند

  . کن قابلیت خود در رشته ورزشی موردنظر دست می یابدمم یعنی زمانی که ورزشکار به حداکثر :اوج اجرا ) ج

   ....ادامه دارد 

  

  


