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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

کاري بس دشوار ، معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازد

   .است که موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است

  .ددر اینجا بخش سوم این تحقیق را مشاهده می کنی

  

دکتر سیروس چوبینه:  حققانم  

لیـال انوشه / الهه سجـادي   

لیــآزاده خانع  

www.arianafootball.ir  : ارائه شده توسط 
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  عوامل اصلی در استعدادیابی

جزء عوامل اصلی )  گیري ساختمان بدن و عوامل آنتروپومتریکشامل اندازه  (ظرفیت هاي حرکتی ، روانی و قابلت هاي بیومتریکی 

گرچه این سه عوامل اصلی در همه رشته هاي ورزشی هستند ، ولی در هررشته ، هرکدام آنها داراي اهمیت .  استعدادیابی هستند

مورد نظر صورت گیرد ، استعدادیابی مطلوب در یک رشته ورزشی باید از طریق مشخص ساختن ویژگی هاي رشته .  متفاوتی اند

  .سپس براساس این تجزیه و تحلیل ، عوامل اصلی انتخاب بازیکن ها مشخص می شوند

  شناسایی مهارت هاي جسمانی

اندازه بدنی ، سرعت ، چاالکی ، قدرت ، توان ، چابکی ، انعطاف پذیري ، استقامت و بینش از جمله ویژگی هاي جسمانی مهم در 

در زیر  . اهمیت بیشتري پیدا می کند)  نخبه (در سطوح قهرمانی  ویژگی هاي جسمانی ورزشکاران مستعد . استعدادیابی هستند

  .تعاریف و توصیف این ویژگی ها آورده شده است
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دو  قد ، وزن یا تلفیقی از هر:  اندازه بدنی که یک ویژگی است به راحتی قابل توصیف و اندازه گیري است و شامل :اندازه بدنی) فال

ذکر این نکته مهم است که اگرچه .  باید در رشته ورزشی انفرادي مورد توجه قرار گیرد)  سایر ویژگی ها و (این ویژگی . است 

وزشکاران تقریبا هر رشته ورزشی درشت جثه هستند ولی یک بازیکن تنیس بلند قد الزاما نمی تواند شرایط یک بازیکن بسکتبال 

مثل  (یک مزیت است و در برخی از ورزش ها ) به عنوان مثال بسکتبال  (خره قد در برخی از ورزش ها باال.  بلند قد را داشته باشد

  .عامل محدودکننده اي است) ژیمناستیک

ورزشکاري چاالك است که بتواند . از نظر بسیاري از مربیان و ورزشکاران بین سرعت و چاالکی تفاوت وجود دارد :سرعت ) 1-الف 

  . سرعت توانایی حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر بعد از چند گام اول است. چهار پنج گام اول را به سرعت حرکت کند

چاالکی یعنی توانایی . ل ورزشکارانی هستند که پاهاي سریع داشته باشندمربیان در هر رشته ي ورزشی به دنبا :چاالکی ) 2-الف 

چاالکی که بیشترهمان توان پایین تنه است به سرعت حرکت ورزشکار در طی . انفجار به سمت حریف ، توپ یا منطقه اي اززمین 

  . یارد یا کمتر اطالق می شود 10مسافت 

این روابط . یده بین ویژگی هایی هم چون قدرت ، نیرو و توان اشاره می کنندمتخصصین ورزشی به روابط پیچ :قدرت ) 3- الف 

شامل سرعتی است که در آن عضالت منقبض می شوند اما قدرت زمانی از دیدگاه ما می تواند صحیح باشد که تعریف توانایی 

بعضی از ورزش ها به قدرت در دوره هاي . عضالت براي تولید نیرو باشد، توجه داشته باشید قدرت عضله با استقامت متفاوت است

  . با این حال استقامت عضله به کارگیري قدرت دراز مدت اشاره دارد. کوتاه نیاز دارند

توان یکی از مهم ترین عناصر رشته هاي ورزشی است وبه عنوان توانایی اعمال نیروي بیشینه در کوتاه ترین زمان  :توان ) 4-الف 

  . اقع ، توان ترکیبی از سرعت و قدرت است در و. ممکن تعریف می شود

برخی از . اولین تعریف توانایی تغییر مسیر هنگام حرکت است. چابکی را می توان به دو صورت تعریف کرد  :چابکی ) 5-الف 

. آنان نیستآنها اعتقاد دارند این مهارت جسمانی جزء رشته ورزشی . ورزشکاران مشهور چابک نیستند و اعتقادي هم به آن ندارند

بااین حال ، چابکی همیشه در . به که عنوان مثال دونده سرعتی که در خط راست می دود باید سریع باشد اما نیازي به چابکی ندارد

. بلکه ایجاد تغییرات سریع دروضعیت بدن است که در ورزش هایی مثل ژیمناستیک و کشتی الزم است. دویدن ظاهر نمی شود

سریع و چابک بودن در ورزش هایی مثل کشتی ، .ورزش هایی مثل فوتبال ، کشتی وژیمناستیک الزم است سریع بودن و چابکی در

  .فوتبال و ژیمناستیک در صورتی یک مزیت است که ورزشکار ضمن آن تعادل خوبی را هم دارا باشد

در همه ورزش ها . نه حرکتی وسیعانعطاف پذیري یعنی توانایی حرکت اندام هاي بدن در طی یک دام :انعطاف پذیري ) 6-الف 

کشتی گیران ، شیرجه روها وژیمناست ها براي مستعد شدن . در بعضی از ورزش ها پیش نیاز است. انعطاف پذیري یک مزیت است

یري به دوندگان الزاما براي مسابقه نباید انعطاف پذیري داشته باشندهرچند که انعطاف پذ.باید انعطاف پذیري باالیی را داشته باشند 

  .روانی حرکت وپایین آوردن پذیرش آسیب کمک می کند

بعضی از . ار در حرکات خود هماهنگی نداشته باشد ، به موفقیت در ورزش دست نخواهد یافتـاگر ورزشک :هماهنگی ) 7- الف 

  .ورزش ها نسبت به ورزش هاي دیگر بیشتر به هماهنگی نیاز دارند

. مختلفی را از خود به نمایش می گذارند ، هماهنگی نیز داراي ابعاد متفاوتی است  گونه که ورزشکاران برجسته حرکاتهمان

. پا که براي بازیکن فوتبال الزم است -هماهنگی چشم. دست نامیده می شود –هماهنگی دست و چشم که معموال هماهنگی چشم 

  .نیاز است بازیکنان بسکتبال هماهنگی کل بدن براي ژیمناست ها ، ورزشکاران پرش نیزه و

ورزشکارانی که دویدن ، . آمادگی هوازي ظرفیت بیشینه براي دریافت ، حمل واستفاده از اکسیژن است  :آمادگی هوازي ) 8- الف 

بیشتر ورزشکاران نخبه داراي . راه رفتن ، شنا یا اسکی را در مسافت هاي طوالنی انجام می دهند داراي آمادگی هوازي هستند

  .ی باالیی هستند ، با این حال براي انجام مهارت هاي خاص در آن رشته ورزشی نیازي به آن ندارندتنفس –آمادگی قلبی 

بینش در ورزش ، علم مشتقی است که دربرگیرنده عناصري هم چون تیزبینی ، ردیابی ، حساسیت مغایر ، دید  :بینش ) 9-الف 

. هافبک فوتبال براي دیدن کل زمین به دید مناسب نیاز دارد به عبارت کلی یک بازیکن. محیطی ، ادراك عمقی ودید رنگی است

یک ضربه زن در بیسبال در زمینه متمرکز شدن و . بازیکن گارد راس در بسکتبال براي دیدن کل زمین به دید محیطی نیاز دارد
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ج جزء است که در زیر آورده شده بینش ورزشی برتر داراي پن. ردیابی حرکت ضربه سریع نیاز به توانایی باالتر از حد متوسطی دارد

  .باشند)  برتري (همه ورزشکاران نخبه در هر طبقه قوي نیستند بلکه ممکن است در یک یا دو مورد داراي مزیت . است

اگرورزشکاري بتواند جزئیات شی رابه وضوح در مسافتی نسبت به زمینه اي که متفاوت با شی است ببیند ، او داراي  :تیزبینی  -

سانتی متري بخواند او  60سانتی متري یا شی اي را در چارت چشمی در فاصله  60اگر فردي بتواند یک خط . ی بصري است تیزبین

سانتی متري بخواند او داراي توانایی باالیی در این  60متري را از فاصله  30یا  45اگر فردي بتوان خطوط . توانایی متوسطی دارد

  .زمینه است

ورزشکارانی که جزئیات را صرف نظر از مقدار و . زشکاران باید در شرایط متفاوت روشنایی کار انجام دهندور : حساسیت مغایر -

بازیکن هاکی که می تواند گوي راروي یخ بزند و بازیکن . نوع روشنایی تشخیص می دهند داراي حساسیت مغایر باالیی هستند

  . استادیوم ببیند ، مثال هایی از عامل استذخیره اي که می تواند توپ را در آسمان آبی یا زمینه 

توانایی دیدن اشیا خارج ازناحیه مرکزي وتمرکز از طرفین یا پایین وباال است و یکی از ارزشمندترین مهارت هاي  :دید محیطی  -

د محیطی منحصر ورزشکارانی که داراي دی. درجه از طرفین به لحاظ فیزیکی امکان پذیر نیست 180دیدن .  بصري ورزشکاران است

  .به فردي هستند ، می توانندبیشتر زمین بازي ، حرکت سایر بازیکنان و توپ را به طور همزمان ببینند

براي تجزیه و تحلیل توپ در حال پرواز، شوت  جفت و  - توانایی پردازش سریع شی در یا فرد درفضا -ادراك عمقی :ادراك عمقی  -

گرچه این مورد بحث انگیز است ، ولی شواهد چندانی مبنی بر اینکه بتوان ادراك عمقی ، دید ا. پاس و دریافت در فوتبال الزم است

  .به عبارتی شما یا این موارد را دارید یا ندارید. محیطی ، حساسیت مغایر یا تیز بینی را بهبود داد وجود ندارد

در بیشتر ورزش ها ورزشکاران باید نه فقط بازیکنان را در شرایط مختلف ببینند بلکه هم چنین باید بتوانند حرکت  :ردیابی  -

این مهارت بصري که ردیابی یا تیزبینی پویا نامیده می شود یکی از موارد جالب توجه است زیرا . سریع اشیاء را ردیابی کنند

  . ن آن را بهبود دادشواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه می توا

  ارزیابی ویژگی هاي جسمانی 

آنها می توانند ویژگی هایی که نمی . ورزشکاران می توانند به بهبود یا تغییر تقریبا بیشتر این ویژگی هاي جسمانی اقدام کنند

در زیر ، تمرین فهرست . اردتوانند بهبود دهند را شناسایی کنند و به دنبال ورزش هایی بروند که بدن آنها قابلیت انجام آن را د

یا از (با کشیدن دایره دور بهترین گزینه اي که در هر ویژگی جسمانی مناسب شماست . مهارت هاي جسمانی آورده شده است

ا بسته به کسی که برگه را جواب می دهد، نتایج را می توان ب. ، برگه مورد نظر را کامل کنید) ورزشکار بخواهید این کار را انجام دهد

  .والدین ، مربی ، بازیکن یا دوست وي به بحث گذاشت

  فهرست مهارت هاي جسمانی  

  .دایره بکشید) باالترین مقدار است5(عددي که مناسب شماست  دور -

  .حالتی که بیشترین ضعف را در آن دارید تعیین کنید -

  .ذاریدموضوع را به طور خصوصی با دوست ، والدین ، مربی یا رهبرگروه در میان بگ -

  1   2   3   4   5)                                                                           اندازه بدن ونوع ورزش مناسب آن (اندازه بدن  -1

  ……………………………………………: برنامه ریزي عملی

  1   2   3   4   5                                        )   نیازهاي اساسی ورزش بایک وضعیت را برآورده می سازد (سرعت  -2

  .....…………………………………………: برنامه ریزي عملی

  1   2   3   4   5                                      ) همیشه در وضعیت مطلوب است: داراي پاهاي سریع است  (چاالکی  -3

  ...…………………………………………: برنامه ریزي عملی 

  1   2   3   4   5)                                               براي بازي در موقعیت یا ورزش به قدر کافی قوي است (درت ق -4

  ...…………………………………………: برنامه ریزي عملی 

   1   2   3   4   5)                                          تغییر مسیر یا وضعیت بدن را حین حرکت انجام می دهد (چابکی  -5
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  ..…………………………………………: برنامه ریزي عملی 

   1   2   3   4   5)                                                                                                       قدرت توام با انفجار د ارد (توان  - 6

  .…………………………………………: برنامه ریزي عملی 

  1   2   3   4   5                                    ) در هر عضو از بدن دامنه حرکتی کامل و حالت روانی دارد (انعطاف پذیري  - 7

  …………………………………………: برنامه ریزي عملی 

   1   2   3   4   5                                                              )                پا ، عمومی - دست ، چشم -چشم (هماهنگی  -8

  ...………………………………………: برنامه ریزي عملی 

   1   2   3   4   5                                              )          استفاده از اکسیژن براي دراز مدت (تنفسی  -آمادگی قلبی -9

  ...………………………………………: ریزي عملی  برنامه

  1   2   3   4   5                                                                                  ) توانایی دیدن کل زمین یا منطقه (بینش  -10

  ..………………………………………: برنامه ریزي عملی 

      

. معین می شود ، اما میزان پیشرفت و بهبود این ویژگی ها در اختیار ورزشکار استمحدوده توانایی جسمانی فرد از طریق ژنتیک 

  . ویژگی جسمانی توصیف شده اقداماتی را انجام دهد 10ورزشکار می تواند در ارتباط با هر 

اول اینکه از . والدین ، مربیان و ورزشکاران می توانند درباره اندازه بدنی مطلوب یا نامطلوب سه کار راانجام دهند :اندازه بدن  -

متخصص کودك می تواند اطالعاتی را در زمینه الگوهاي رشد طبیعی و غیر . الگوي رشد خانوادگی آگاه باشند و آن را کنترل کنند

وان مشاور در هنگام پرسش و نگرانی هایی در مورد اندازه بدنی کودك در کنار خانواده اطالعات طبیعی ارائه دهد و می تواند به عن

پیش بینی رشد نمی توان از دقت الزم برخوردار باشد اما نمودارهایی وجود دارند که می توان با  استفاده از آن .الزم را ابراز نماید

  .در جدول زیر یکی ازاین نمودارها ارائه شده است. ی رسد را تعیین کردمیزان قد بزرگسالی که فرد در یک سن مشخص به آن م

  

 درصد قد بلوغ

                

 سن پسران دختران سن پسران دختران

84 78 10 45 42 1 

88 81 11 53 50 2 

93 84 12 57 54 3 

97 87 13 62 58 4 

98 92 14 66 62 5 

99 96 15 70 65 6 

100 98 16 74 69 7 

100 99 17 78 72 8 

100 100 18 81 75 9 

 

  اقتباس از مرکز ملی پیشگیري بیماري هاي مزمن و ارتقاء بهداشت * 

  

سالگی به حداکثر رشد قدي خود می رسند ولی باز هم درصد کمی از افراد  18از افراد در سن % 100حتی وقتی فرض بر این است 

  .دهندبعد از این سن نیز رشد خود را ادامه می 
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متناسب ) با وزنه (مربیان در ارتباط با اندازه بدنی باید انجام دهند این است که از برنامه تمرینی مقاومتی  دومین کاري که والدین و

تمرین مقاومتی قد کودك را افزایش نمی دهد اما می تواند اندازه عضالت و وزن بدن وي را .  با سن حمایت کنند و آن را جهت دهند

  . در صورت لزوم افزایش دهد

  

تحت . بعضی از افراد سرعتی زاییده شده اند اما این بدین معنا نیست که نتوان سرعت را در سایر افراد توسعه داد  :سرعت  -

نه یک جزء  و)  داراي مزیت  (استفاده از تمرین اختصاصی ورزشی به عنوان یک جزء ممتاز  نظارت یک مربی یا یک معلم خوب با

اگر با ورزشکاران جوان کار می کنید همانند، همانند والدینی که .  ضروري می توان از طریق بهبود سرعت موجب رشد ورزشی شد

بهبود رکورد فرد در حد صدم ثانیه . در مواقع الزم ثبت کنید رکوردها را روي دیوار یا درب منزل می نویسند ، رکورد ورزشکار را

  .ویده ، تفسیر کرددر قالب مسافتی که فرد در پیست دخواهد بود اما هر صدم ثانیه را می توان 

هر ورزش مسافت . متر باشد  100متر نیست مگر اینکه رشته اختصاصی فرد دوي  100شاخص سرعت ، داشتن بهترین رکورد در 

به عنوان مثال ممکن است یک بازیکن بسکتبال یا . ود را دارد و تمرین سرعتی هم باید با توجه به این موضوع انجام شودخاص خ

  . ژیمناست فقط به چند گام سرعت نیاز داشته باشد

. ویدن مهم استدر بیشتر ورزش ها ، چاالکی پا و سرعت عکس العمل به همان اندازه به همان اندازه توانایی سریع د :چاالکی  -

  . ثابت شده که چاالکی پاها را افزایش می دهند) تمریناتی که شامل حرکات انفجاري مثل لی لی و پرش است(تمرینات پلیومتریک 

مهارتی است که بستگی به  :زمان عکس العمل -

در حالی که برخی از . تجربه و یادگیري دارد

ورزشکاران نسبت به سایرین به طور طبیعی می 

نند عکس العمل سریع تر داشته باشند ، توا

ورزشکاران کند عکس العمل نیز می توانند 

تفاوت هاي . عکس العمل سریع تر را یاد بگیرند

فردي همیشه وجود دارد ولی هر فرد می تواند 

حرکات . کاستن از زمان عکس العمل را یاد بگیرد

چاالکی و زمان عکس العمل که در هنگام 

تمرین می شوند  وضعیت هاي بازي وار

بیشترشبیه حرکاتی هستند که در مسابقه اجرا 

  .می شوند

قدرت یکی از مشخص ترین  :قدرت وتوان  -

اگر سن . مواردهاي ورزشی قابل توسعه است

کودك به حدي باالست که نمی تواند در ورزش 

  ) از لحاظ سنی. (هاي سازمان یافته شرکت کند ، بنابراین نمی تواند برنامه تمرین مقاومتی را شروع نماید

  . با وزنه واختصاصی رشته ورزشی قابل توسعه است توان که ترکیبی از سرعت و حرکت انفجاري است از طریق تمرینات

آزمون هاي چابکی که . تمرینات چابکی بخشی از تمرین ورزشکارانی است که باید حین حرکت تغییر مسیر داشته باشند : چابکی  -

  .ن موفقیت فرددر این مقاله ارائه شده اند صرفا براي مقایسه بوده و نه براي قضاوت درباره استعداد ورزشی کلی یا توا

برنامه هاي . اغلب انعطاف پذیري جزئی از استعدادیابی است که کمتر به آن پرداخته شده و توسعه یافته است  :انعطاف پذیري 

ضمن اینکه هیچ ارتباط مستقیمی . جامع کششی ، بهترین شیوه بر اي افزایش دامنه حرکتی و همزمان کاهش وقوع آسیب است 

ب ها نشان داده نشده است ولی ورزشکارانی که دامنه حرکتی باالتر دارند کمتر در معرض فشار و کشش بین تمرین کششی و آسی

به عبارتی دیگر ، ورزشکاران باید از طریق برنامه کششی دامنه حرکتی خود را افزایش دهند و از . بافت هاي نرم خود قرار دارند

  . طریق افزایش دامنه حرکتی ، وقوع آسیب را کاهش دهند
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ضمن اینکه . پا و کلی شاید به تشخیص ویژگی هاي ورزشکاران مستعد کمک نماید –دست ، چشم  –هماهنگی چشم  :هماهنگی  -

  یــــد تمرین هماهنگــــچن.  سنجش هاهنگی مشکل است ولی به طور قطع مهارتی است که داراي اجرا ذاتی و اکتسابی است

  

  

ثابت وجود دارد ولی تماس مستمر و مکرر با چوب ، توپ ، راکت یا سایر ابزارهاي ورزشی شیوه اي براي بهبود هماهنگی  -سریع 

  )) هرروز با توپ در تماس باش  ((  بیشتر مربیان به ورزشکاران جوان می گویند. است

اگرچه ، . ي جسمانی قابل توسعه یافته ترین مهارت استتنفسی در بین همه مهارت ها –آمادگی قلبی  :تنفسی  –آمادگی قلبی  -

محدودیت هاي ژنتیکی وجود دارد ولی هر ورزشکاري می تواند از طریق برنامه تمرین هوازي به نتایج مشاهده پذیر و سنجش 

هوازي بیشتر از  مهارت جسمانی دیگري که بحث شد ، این امکان وجود دارد که از طریق داشتن آمتدگی 9بدون . پذیري دست یابد

حد مسابقه ، حداقل به 

یک  رشته ورزشی روي 

اینکه آیا آمادگی . آورد

هوازي براي تمام تالش 

هاي ورزشی الزم است ، 

گلف . مقوله دیگري است

بازان ، ژیمناست ها ، 

بازیکنان بیسبال و فوتبال 

به آمادگی هوازي کامال 

این . باالیی نیاز دارند

ورزش ها ، به ندرت نیاز 

دید دارند فعالیت هاي ش

را طی دوره هاي طوالنی 

ورزشکاران . دهندانجام 

این رشته درگیر بد و 

بایست هستند نه اینکه 

پس این . مستعد نیستند 

این بدین معنا نیست که نباید سالمت کلی آنها از طریق سطوح آمادگی هوازي . حرکات به آمادگی هوازي چندان باالیی نیاز ندارند

  . یابد یا اینکه آمادگی هوازي بهتر به طور غیر مستقیم به اجراي آنها کمک نمی کند باال بهبود

از بسیاري جهات می دانیم که ازویژگی هایی است که بیشترین . ویژگی ورزشکاران برتر بینش است 10آخرین مبحث از  :بینش  -

فقیت یا شکست ورزشکاران بیشتر رشته هاي ورزشی نقش بینش ورزشی در تعیین مو)   ابعاد (همه اجزاء . بحث برانگیزي را دارد

با این حال ، این که آیا بینش را می توان توسعه داد موضوعی است که هنوز جامعه متخصصین بینش ، ورزشی درباره آن . دارند

طریق تمرین چشم ها  نمی توان از. شواهدي وجود ندارد مبنی بر اینکه بتوان تیز بینی بصري را توسعه داد. اتفاق نظر ندارند

شواهد فزاینده موید آن است که با این حال ، .  سانتی متري کرد 60 -60سانتی متري به  60 -30ورزشکار را وادار به رفتن از دید 

با این حال ، روش هاي دست یابی به این . تمرین دید ممکن است جنبه هاي خاصی از اجراء ورزشی مثل ردیابی اشیا را بهبود بخشد

متخصصین بینش ، برنامه هایی را ارائه داده اند که سایر جنبه هاي بینش را . ف هنوز در اختیار بیشتر ورزشکاران قرار نداردهد

ولی هنوز مجموعه اي از شواهد علمی که این اظهارات . مورد تاکید قرار می دهد و گزارش هاي قبلی این برنامه ها را تایید می کنند

  .ردرا تاکید کند وجود ندا
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بیشتر . از نظر بیشتر افراد ، این واژه مترادف توانایی جسمانی است. به واژه استعداد بیش از ارزش واقعی آن بها داده شده است

تصور می کنند استعداد به تنهایی تضمین . مربیان و والدینی که کودکی را با ویژگی هاي جسمانی منحصر به فرد کشف می کنند

ست ، آنها در اشتباه هستند ، استعداد جسمانی فقط کلیدي است که در را به سمت گزینه هاي دیگري باز کننده موفقیت در ورزش ا

آن چه بعدا اتفاق می افتد بیشتر باید روي فرصت و میل به توسعه این مهارت ها متمرکز باشد تا انجام این مهارت هاي . می کند

این نظریات به . ه هاي مختلف ورزشی آورده شده استـــژگی در رشتدر جدول زیر نظریاتی در خصوص اهمیت هر وی. جسمانی

  : مربیان ، والدین و ورزشکاران کمک می کند تا توان بالقوه ورزشکاران براي موفقیت را ارزیابی کنند و به سه گروه تقسیم می شوند 

  ). یعنی این ویژگی براي رسیدن به سطح اجراي باال ضرورتی ندارد (عامل نیست  -

  ). یعنی این ویژگی به رسیدن به سطح اجراي باال کمک می کند، اما الزامی نیست (مزیت است  -

  ) . ویژگی اي که براي رسیدن به سطح باالي عملکرد الزم باشد ( پیش نیاز -

  

  ....ادامه دارد 

  


