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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

را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازدکاري بس دشوار است که 

  .استعدادیابی را دشوار ساخته است موضوع پرداختن به

  .م تحقیق را مشاهده کنیدپنجدر اینجا قسمت 

  

دکتر سیروس چوبینه:  حققانم  

لیـال انوشه / الهه سجـادي   

لیــآزاده خانع  

www.arianafootball.ir  : ارائه شده توسط 
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  استعــــدادیابی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؛) به رشته فوتبال اختصاص دارد 5و  4صفحه ( شاخص هاي استعدادیابی در رشته هاي مختلف را در این بخش بررسی می کنیم

  

  ورزش بسکتبال
مگر این که واقعا اندازه (هنگام ارزیابی استعداد کودکان، توانایی شوت کردن، چاالکی ذاتی و حتی اندازه بدن  :ـ توانایی شوت کردن

متري قرار دارد،  75/3تا زمانی که سبد بسکتبال در ارتفاع . شاخص هاي معتبري از استعداد نیستند) بدنی فوق العاده داشته باشد

. زمانی که عادات غلط شوت ایجاد شد، دیگر ترك آن مشکل است. کی استفاده می کنند ر سبکودکان براي رساندن توپ به حلقه از ه

بازیکنان در سطح مدرسه ابتدایی و راهنمایی که مهارت هاي شوت خود را روي سبد هاي مینی بسکتبال تمرین می کنند، نسبت به 

دبیرستان و باالتر از آن از تکنیک شوت مطلوب تري  سایر کودکان که روي حلقه بزرگ تمرین می کنند در زمان رسیدن به سطح

. بنابراین، توانایی شوت کردن و نه لزوما توانایی امتیازگیري، زمانی شاخص معتبري است که به طور صحیح انجام شود. برخوردار هستند

  .بندرت شوت کننده هاي خوب در سنین کودکی ظاهر می شوند

بازیکنان کودك زیادي هستند که چاالك . نده نیست مگر اینکه به صورت کنترل شده باشدچاالکی شاخص موفقیت در آی :ـ چاالکی

زمانی که . به ندرت می توان بازیکنانی که ترکیبی از این دو ویژگی را از یکدیگر متمایز کرد. هستند ولی خارج از کنترل بازي می کنند

روي چاالکی تحت «اي یک بازیکن مستعد داشته باشد او پاسخ داد از جان وودن مربی مشهور آمریکایی خواسته شد، توصیه اي بر

  .»کنترل تمرین کن

بعضی از ورزشکاران در تمام ورزش ها، نسبت به همساالن . حتی قد در سنین اولیه شاخص نامعتبري براي موفقیت در آینده است :ـ قد

ه مهارت هاي خود که بعدا به آن نیاز خواهند داشت براي برتري آنها اغلب به جاي توسع. خود بزرگتر، قوي تر و در نتیجه بهتر هستند
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ممکن است با رشد و نمو مزیت قدي فرد از بین برود و حتی در دوره دبیرستان فرد دچار . در بازي روي اندازه بدنی خود متکی هستند

  .ناکامی شود

هماهنگی یکی از شاخص هاي نسبتا معتبر براي موفقیت  :ـ هماهنگی

دست با  –منظور از هماهنگی همان هماهنگی چشم : ه استدر آیند

اگر بازیکنی در کالس چهارم و پنجم و دوره راهنمایی بتواند . توپ است

دریبل با هر دو دست، اجراي دریبل از بین مدافعین با تغییر مسیر و 

پس و دریافت توپ را انجام دهد، او در لیاقت   سه گام دست چپ،

این که تا چه حد بازیکن . را خواهد داشت حضور در تیم دبیرستان

 –پیشرفت می کند بستگی به عوامل متعددي دارد اما هماهنگی چشم 

دست می تواند تا حد زیادي شاخص معتبري از موفقیت دراز مدت 

  .باشد

  مهارت هاي جسمانی بر حسب جایگاه داخل زمین 

مربیان به . به جایگاه داخل زمین بازي بسکتبال کمتر توجه شده است

دنبال بازیکنانی هستند که با سبد آشنا باشند و خوب بازي کنند و 

بازیکنان دیگري که بتوانند از سبد دفاع کنند و گروه سومی که هر دو 

صرف نظر از جایگاه داخل زمین، هر مربی به دنبال . کار را انجام دهند

ود متر را چقدر سریع می د 100مهم نیست که بازیکن . چاالکی است

. بلکه مهم این است که بازیکن چند گام اول را چقدر سریع بر می دارد

شما باید امیدوار باشید که بازیکن سانتر «مورگان ووتن اعتقاد دارد 

سریعتر از سانترهاي دیگر، و فورواردها سریعتر از فورواردهاي دیگر و 

اگر  .بازیکنان ذخیره شما سریع تر از بازیکنان ذخیره تیم دیگر باشند

بازیکنان بسکتبال را می توان » .آنها اینچنین بودند، شما برنده اید

  :برحسب ویژگی هاي داخل زمین تقسیم بندي کرد

که به چاالکی، مهارت هاي کنترل توپ و  –بازیکنان گارد راس ) الف

گارد راس باید «همان گونه که ووتن می گوید . بینش وسیع نیاز دارند

اندازه . او باید نسبت به سایر بازیکنان، کل زمین را ببیند و تصویري کلی از بازي را درك کند. ید داشته باشدبه اندازه مربی وسعت د

  ».بدن براي این بازیکن مزیت است ولی ضرورت نیست

حرکت  و بازیکنانی که در بازي امروزي به عنوان محافظ شوت زن محسوب می شوند ویژگی هایی همچون توانایی دویدن در زمین) ب

  .به سمت حلقه براي آنان مهم است، این بازیکن باید در هنگامی که با بازیکن حریف مواجه می شود، شوت جفت او را خنثی کند

این بازیکن باید پرش کننده ي خوبی باشد، توپگیري . او جامع ترین بازیکن در بین پنج بازیکن است. بازیکن فوروارد ریزنقش است) ج

او باید بتواند به خارج از منطقه حرکت کند و . باشد و به عنوان بازیکن شماره دو داراي مهارت هاي شوت باشد از حلقه قوي داشته

  .شوت کند و گاهگاهی هم از دفاع نفر به نفر بگریزد تا فضاي داخل را براي بازیکنان دیگر خالی نماید

. کرده و توپ حریف را بلوکه نماید و بتواند پشت به حلقه بازي کند بازیکن چهارم فوروارد قدرتی است او باید بتواند تخته را لمس) د

  .مهم تر از همه بازیکن چهارم باید در نقش یک توپ گیرنده برتر از حلقه باشد

بازیکن پنجم که بلندترین فرد تیم است او با پرش اولیه خود شروع کننده بازي از نیمه زمین است، شوت ها را بلوکه می کند، توپ ) ه

  .گیري از حلقه را انجام می دهد و پشت به حلقه بازي می کند و امتیاز گیرنده اصلی در داخل منطقه ذوزنقه است
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  ورزش ژیمناستیک
تا  9تا سن «عقیده دارد » ایتان«. سرعت، قدرت، چاالکی و انعطاف پذیري ویژگی هاي جسمانی اساسی مستعدین در ژیمناستیک است

تا  9اما بین سنین . دهید که آیا این کودك استعداد جسمانی براي ژیمناست برتر شدن را دارد یا خیر سالگی می توانید تشخیص 10

شما باید مراقب باشید که مجموعه کاملی از ویژگی ها را گردآوري کنید که معرف . سالگی عوامل خارجی متعددي دخیل هستند 15

  ».باشد) عالی(یک استعداد برتر 

مربی برتر ژیمناستیک در هوستون اعتقاد دارد قدرت پا یکی از مهم ترین شاخص هاي استعداد اولیه » شوك دبی کایت«: قدرت پاـ 

سه رشته در این ورزش به قدرت پا نیاز دارند و ما نمی دانیم تا زمانی که ژیمناست به سن حداقل هشت یا نه «او می گوید . است

  ».سالگی رسیده، چطور پاهاي او را قوي کنیم

مربیان ژیمناستیک روحیه . مجموعه کاملی که بیشتر از ویژگی هاي جسمانی اهمیت دارد ویژگی هاي هیجانی فرد است: رشنگـ 

مشاهدات علمی نشان داده که این ویژگی ها . را نیز به ویژگی هاي هیجانی مورد نظر اضافه می کنند) نترسی(تهاجمی و شجاعت 

مناست ها اما افرادي که در زمینه ژیمناستیک فعال هستند می دانند روحیه تهاجمی و بیشتر مناسب بازیکنان فوتبال است تا ژی

  .شجاعت براي یک ژیمناست موفق الزم است

یکی از . اگرچه این موضوع بین ژیمناست ها و مربیان رایج نیست. مجموعه ویژگی ها اندازه بدن را نیز دربرمی گیرد: اندازه بدنـ 

چون امتیازدهی به صورت . فرد به جاي درشت جثه بودن، ریزجثه باشد، بهتر می تواند حرکت وارو را اجرا کنداگر «مربیان عقیده دارد 

سایر مربیان نیز با این موضوع هم عقیده اند ولی می » .ذهنی است لذا اندازه بدنی می تواند به عنوان عاملی در راي داور اثر بگذارد

زن خود را حمل کند و در ژیمناستیک موفق باشد دیگر واقعا نمی توان آن را جز محدودیت ها گویند، مادامی که ژیمناست می تواند و

  .به حساب آورد

  

  الـــــــــــــــــــــــــرشته فوتب

  
ویژگی ها و مهارت هایی که یک بازیکن موفق فوتبال را 

می سازند را نمی توان به سادگی ویژگی ها و مهارت 

کسانی که درصدد . کردهاي سایر ورزش ها مشخص 

ارزیابی بازیکنان مستعد فوتبال هستند معموال با سه 

اول اینکه، استعداد در این ورزش . مشکل مواجه هستند

توانایی اي . داراي ماهیت ثابت نیست و پویا و مبهم است

که امروز ظاهر می شود ممکن است فردا از بین برود 

ستعد این سالگی به طور نسبی م 12بازیکنی که در سن 

سالگی از تیم ملی  18رشته است ممکن است در سن 

  .خارج شود

است، فردي که ) یا عدم آن(بخش زیادي از ارزیابی استعداد متکی بر هوش و نبوغ «این است که » سیمون«دومین مشکل به عقیده 

آن چه که » .انجام می دهد، بینش داشته باشداستعداد افراد را در فوتبال ارزیابی می کند باید نسبت به آن چه که بازیکن در آینده 

، اعتقاد دارد و استنباط می کند، ولی بیان نکرده این است که والدین یا کسانی که در زمینه ارزیابی استعداد فوتبال »سیمون«

. می بینند )ثابت(متخصص یا آموزش دیده نیستند، مرتکب اشتباه می شوند، والدین عملکرد کودك خود را در یک محیط ایستا 

آموزش ندیده هم بازیکنی می تواند توپ را بین مخروط ها دریبل نماید اما این کار کجا در بازي انجام می شود؟ حتی چشم هاي 
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توانند ببینند بعضی بازیکنان همه مهارت هاي جسمانی را ندارند اما مربی یا متخصص مجرب به شیوه حل مساله آنها و چگونگی  می

  .مهارت ها در بازي نگاه می کندجفت و جور کردن 

والدین به راحتی بر موفقیت یا شکست بازیکن کودك خود اثر می گذارند و در خصوص توانایی فعلی یا آتی او تصمیم نادرست می 

  .ارزیابی بازیکنان ستاره مستعد در سطح تمرین و مسابقه فوتبال در چمن تا سطح مربیان و تیم هاي ملی ادامه دارد. گیرند

هر چند که این . ومین مشکل مربوط به ارزیابی استعداد در فوتبال این است که بازیکنان تقریبا باید در متن مسابقه ارزیابی شوندس

  .موضوع در هر ورزش دیگري هم وجود دارد ولی تا حد زیادي در فوتبال مهم تر است

  .باره بازیکنان فعلی که چندان رقابت جو نیستند نگران استاعتقاد دارد رقابت جویی یکی از شاخص هاي استعداد است و در» سیمون«

. با وجود هشدارهاي متخصصین درباره مشکالت استعدادیابی در فوتبال هنوز هم این امکان وجود دارد که این کار را بتوان انجام داد

ی تواند بپرد؟ سرعت او چقدر چقدر بازیکن می تواند بدود؟ چقدر م. شاخص هاي جسمانی اولین شاخص هاي هر گروه سنی است

  است؟ چقدر قوي است؟

  

  آزمون هاي ارزیابی جسمانی 

دستورالعمل . مهارت هاي جسمانی بازیکنان گروه هاي سنی در تیم هاي ملی فدراسیون ایاالت متحده مشاهده و اندازه گیري شده اند

آورده شده است و این آزمون ها را می توان بدون تجهیزات و یک آزمون از این آزمون ها و نورم هاي مربوط به آن در بخش آزمون ها 

این نتایج نباید توسط والدین یا سایر افرادي که . نتایج مربوط به این آزمون ها نیز با هدف مقایسه آورده شده است. پیشرفته اجرا کرد

. بود) سانتی متر 34/66(اینچ  98/25، سال مردان 18میانگین پرش عمودي تیم ملی زیر . آموزش ندیده هستند به غلط تفسیر شود

سال،  18میانگین زمان دویدن چابکی ایلنوس تیم ملی زیر . بود) سانتی متر 44/91(اینچ  36باالترین مقدار پرش عمودي تیم ملی 

  .ثانیه بود 47/13بهترین اجرا در این آزمون . ثانیه بود 34/17

راهبردهاي جستجوي بصري، تصمیم گیري و پیش بینی جهت : اق نظر دارند محققین بر روي سه گروه از ویژگی هاي فوتبال اتف

انگیزشی، شوت کردن، دریبل، توان هوازي و توان بی هوازي هشت موردي هستند که در سه طبقه فیزیولوژیکی، روانی و اختصاصی 

  .فوتبال جا می گیرند

دریبل عمل حرکت . شوت، کنترل توپ و دریبل: ی کلیدي هستندعقیده دارد که این موارد براي ارزیابی بازي مهارت» توماس ریلی«

شوت هم . کنترل توپ عمل کنترل حرکت، سرعت، جهت  توپ در حین دریبل، به دام انداختن و شوت است. توپ با پاي برتر است

  .عمل ضربه به توپ با یک پا به سمت دروازه است

در فوتبال، تصمیم گیري فرآیند تفکر . ی براي ارزیابی تکنیک فردي هستندتصمیم گیري، پیش بینی و مهارت ادراکی ویژگی هاي مهم

ویلیامز اعتقاد دارد کودکان هفت تا نه ساله می توانند مسائل . درباره عمل معینی مثل دریبل، پاس یا شوت و سپس اجراي آن است

ی یعنی داشتن قوه درك در این مورد که بازبینی هم پیش بین. تصمیم گیري درباره مهرت هاي ویژه فوتبال را از یکدیگر متمایز کنند

توانایی خواندن بازي و پیش بینی تمایالت حریف ویژگی هاي مهم . تیمی یا حریف توپ را کجا می برد و به سمت کجا می دود

  .ورزشکاران مستعد است

لیل ویژگی هاي شخصیتی مورد استفاده قرار وضعیت روانی دومین عاملی است که در فرآیند استعدادیابی براي شناسایی و تجزیه و تح

جهت انگیزشی مهم ترین ویژگی روانی در بازي فوتبال است که دو بخش می شود وظیفه گرا و من گرا، جهت انگیزشی . می گیرد

ت را یاد وظیفه گرا خاص بازیکنانی است که به این دلیل در بازي فوتبال شرکت می کنند که آن را دوست دارند و می خواهند مهار

  . بگیرند و آن را بهبود دهند

مربیان به . جهت انگیزشی من گرا خاص بازیکنانی است که به منظور باال بردن عزت نفس یا شرایط اجتماعی در بازي شرکت می کنند

جهه با آشفتگی هاي دنبال بازیکنانی هستند که راهبردهاي کنترل خود را از طریق کنترل توجه، فشار، انگیختگی، اعتماد به نفس و موا

آنها بازیکنانی را ترجیح می دهند که وظیفه گرا هستند یعنی بازیکانی که در مواجهه با شکست صبور . مزاحم اجرا اعمال می کنند

  .هستند، اخالق کاري باالیی دارند، سطح اجراي مطلوب دارند، آموزش پذیرند و در مراحل تکاملی موفق هستند
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توان هوازي، یعنی توانایی گروه هاي عضالنی بزرگ ورزشکار . یز در فوتبال اهمیت خاص خود را دارا هستندویژگی هاي فیزیولوژیکی ن

براي تولید حداکثر اکسیژن مصرفی و هم چنین تدوام جریان اکسیژن به عضالت براي ادامه فعالیت جزء ممکن توانایی بازیکن است 

  . زیکن نمایان می شودزیرا در طی یک مسابقه فوتبال در بیشتر حرکات با

توان بی هوازي به عنوان اجراء با ظرفیت حداکثر براي دوره هاي کوتاه مدت و به حداقل رساندن اسید الکتیک تولید شده در هنگام 

در حرکاتی مثل سر زدن و حرکات . آستانه بی هوازي زمانی که در دسترس پذیري اکسیژن براي عضالت ناکافی است، تعریف می شود

  .نحوه اجراي آزمون هاي سنجش این قابلیت ها در فصل آزمون ها آورده خواهد شد. اري کوتاه کاربرد داردانفج

  

  اــشنرشته 
متر مجمع دانشگاه هاي ایالت  200و  100قهرمان » ادمورس«. شنا یکی از رشته هاي ورزشی است که بلوغ ورزشی آن دیررس است

جان «و » وات بیوندي«. سالگی هنوز شناي قهرمانی را آغاز نکرده بود 14قورباغه تا سن متر در  100متحده و دارنده رکورد جهانی 

  .قهرمانان المپیک تا دبیرستان هنوز رقابت قهرمانی را آغاز نکرده بودند» نابر

اگران زود درك عموم این است که شن«: هماهنگ کننده رشد و تکامل ورزش در فدراسیون شناي ایاالت متحده می گوید» الري هو«

  .اما چنین امري بستگی به فرآیند مختص رشته ورزشکار است. به اوج خود می رسند

سال است در شناگران  20تا  18شناگران جوانی که در رشته هاي استقامتی فعالیت می کنند اوج عمر ورزشی آنان سنین بین 

براي . سالگی به اوج توان بالقوه خود نرسند 28تا  26سن  تا آنها ممکن است. سرعتی، اوج عمر ورزشی بسیار باالتر از این سنین است

شناگران رقابتی بهتر است دیرتر به بلوغ ورزشی خود برسند و بیشتر در این رشته فعالیت کنند تا این که این ورزش را زود شروع کنند 

 1999ملی شناي ایاالت متحده آمریکا در سال هنوز هم میانگین سن شناگران تیم هاي » .سالگی از آن کنار بروند 14یا  13و در سن 

یعنی این که این ورزشکاران در مقایسه با ورزش هایی همچون دو و میدانی که . سال است 22سال و براي مردان  19براي زنان 

جوانترین  و 26، پیرترین آن 14جوان ترین شناگر زن . سال است، جوان هستند 28میانگین سن ورزشکاران المپیکی آنان تقریبا 

براي کسب تجربه ) زیادي(در مقایسه با سایر ورزش ها، در شنا ورزشکاران فرصت الزم . سال است 32و پیرترین آن  15شناگر مرد 

  .قبل از تخصصی شدن را دارند

نباشد اما هر  شاید اندازه بدنی در سطح باشگاهی و مدرسه اي چندان مهم. نوع بدن شناگر مهم ترین مساله براي مربیان شناگر است

چه ورزشکاران مسن تر می شوند و به سطح نخبه نزدیک تر می شوند، اهمیت اندازه بدن بیشتر می شود به گونه اي که قد ورزشکاران 

سانتی متر است و ورزشکاران این رشته نسبت به سایر  178تا  173سانتی متر و براي زنان  188تا  183در این سطح براي مردان 

. در سطح المپیک، ورزشکاران این رشته بلند قامت، عضالنی تر و داراي عرض بین دو دست بیشتر هستند. نی تر هستندرشته ها عضال

داشتن دست و پاهاي بزرگ . بود 17پوند و شماره کفش او  200ساله بود وزن او  17متر استرالیایی،  400وقتی یان تورپ قهرمان برتر 

  .براي شناگران یک مزیت است

طول دست، دست راست به صورت . قد نشسته از فاصله اي که فرد روي سطح نشسته تا فرق سر شناگر اندازه گیري می شود :توجه

  .کشیده از انتهاي شانه تا نوك بلندترین انگشت به صورتی که کف دست به سمت پایین است، اندازه گیري می شود

  

  تنیس
ز آن باشد که استعداد در تنیس از سنین دبستانی آغاز و اواخر سنین نوجوانی به نظر می رسد که شواهد و نظریات مربیان حاکی ا

ویژگی هاي متعددي وجود دارد که متخصصین با . هرگز در سطح جوانان ملی برنده نشده است» پیت سامپراس«. توسعه می یابد

هماهنگی چشم ـ دست یک شاخص . ه شناسایی کننداستفاده از آنها می توانند بازیکنان جوان را براي رسیدن به سطوح باالتر این رشت

بیشتر حرکات سرویس، رفت و برگشت . متداول است و به خصوص براي ورزش هایی که نیاز به مهارت هاي اکتسابی دارند مهم است

  .توپ و حتی زدن ضربات زمینی طبیعی نیستند



 

٧  

 

ند که بازیکنان نخبه تنیس در سنین پائین از خود نشان می چاالکی و چابکی دیگر ویژگی هاي جسمانی هست: مهارت هاي پایین تنهـ 

تعادل و واکنش سریع پاها براي تنیس : یکی از مربیان دانشگاهی تنیس اعتقاد دارد مهارت هاي پایین تنه نظیر» بابی مک کی«. دهند

. کنان متوسط داراي مزیت هستندکودکانی که براي رسیدن به توپ داراي سرعت و توان انفجاري هستند نسبت به بازی. الزم است

توانایی برداشتن دو یا سه گام، تغییر مسیر مکرر و کاهش شتاب قبل از زدن . سرعت یک مزیت است اما چاالکی مهم تر از آن است

، توام این موارد ممکن است از همان ابتدا در ورزشکار وجود داشته باشد. ضربه به توپ شاخص ویژه استعداد در این رشته ورزشی است

  .با افزایش سن بهبود یابد و آموزش منجر به بهبود آن شود

بازیکنان تنیس روز به روز درشت جثه و قوي تر . اندازه و قدرت از جمله ویژگی هاي جسمانی مهم و حتی ضروري هستند: اندازه بدنـ 

تر از آن، اندازه بدن و قدرت الزاما پیش بینی  و پایین 12اما در گروه هاي سنی . می شوند و بازي مطابق شرایط آنها تغییر می کند

  .هاي موفقیت هاي بعدي نیستند

یکی از » گریگ پاتن«. افزایش مقدار توجه مربوط به بینش ورزشی و مختص بازیکنان تنیس برجسته اي است که آن را دارند: بینشـ 

به نظر می رسد که آنها بهتر از دیگران . به فرد هستندبازیکنان بزرگ داراي چشم هاي بزرگ و بینش منحصر «مربیان تنیس می گوید 

  ».آنها کل زمین را می بینند و می دانند کجا باشند و به توپ ضربه بزنند. توپ جدا شده از راکت حریف را ببینند

  

   دو و میدانی و دوي صحرانوردي
هنگام ارزیابی استعداد در دو و میدانی موضوع محیط در 

 10بعضی می گویند . می شودمقابل ژن اغلب مطرح 

متر زنان و مردان از همان  100ورزشکار برتر در رشته 

بلی، آنها فرصت الزم را دارند . ابتداي تولد تعیین می شوند

به تجهیزات تمرینی و مربیگري دسترسی دارند و انگیزه 

به موفق شدن را هم دارا هستند، اما آنها هم چنین ) میل(

ند مسافت هاي کوتاه را سریع از لحاظ ژنتیکی می توان

  .بدوند

هر فردي هنگام تولد دامنه ي از قابلیت هاي جسمانی را 

آنهایی که فرصت الزم را دارند و میل به توسعه . داراست

این قابلیت ها دارند حتی اگر هم در سطح ورزشکاران رده 

  .باشدجهانی مطرح نشوند، می توانند در دو و میدانی پیشرفت قابل توجهی داشته 

سرعت، نیمه استقامت و استقامت و دویدن با مانع، پرش با (چون ورزش دو ومیدانی رشته هاي متعدد را داراست : دوندگان سرعتـ 

عقیده دارد دوندگان سرعت داراي اشکال و اندازه هاي بدنی » گروز«. لذا، شاخص هاي استعداد هر رشته نیز متفاوت است) نیزه، پرتاب

اما افرادي به مراحل پایانی رشته هاي سرعتی دست می . ر هر دو گروه سیاه پوست و سفید پوست جاي می گیردمختلف هستند و د

توان پایین تنه . سانتی متر هستند، ساخت بدنی قدرتمند دارند و به دالیل مباحثه انگیز سیاه پووست هستند 183یابند که کوتاه تر از 

د بدون شک از دیگر شاخص هاي اولیه استعداد دویدن سرعت است، به ساده ترین عبارت، که امکان حرکات سریع انفجاري را می ده

  .شاخص اولیه سرعت خود استعداد سرعت است

در بین دوندگان استقامت، مهم ترین و شاخص اولیه می تواند عادات کاري باشد تا استعداد جسمانی، در ایالت پن :دوندگان استقامتـ 

در طی یک . رتبه بندي شدند 15تا  1را انجام دادند و سپس از  VO2 Maxه مجموعه آزمون هایی از جمله دوند 15ایاالت متحده، 

  .دوره چهار ساله، این رتبه بندي تغییر چندانی نکرد
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زنان «ساخت بدنی باریک و قلمی است، او اعتقاد دارد » تنها شاخص اندازه بدنی دوندگان استقامتی مستعد«اعتقاد دارد » مایک دیلی«

کیلو وزن  63سانتی متر قد و  178یک دونده استقامتی مرد . کیلو هستند 57تا  50سانتی متر و قد  165بعد از دبیرستان، حدود 

  ».دارد

 دوندگان با مانع، عالوه. بیشتر دوندگان با مانع تا سال هاي دبیرستان نمی توانند  استعداد خود را به نمایش بگذارند: دوندگان با مانعـ 

نوع بدنی مطلوب دوندگان با . بر داشتن پاهاي بلند، باید داراي سرعت، قدرت انفجار و انعطاف پذیري باالیی در مفصل ران خود باشند

  .کیلو وزن و داراي پاهاي بلند باشد 76سانتی متر قد و  188مانع مرد باید به گونه اي باشد که 

ما استثائاتی هم وجود دارد که ثابت کرده این شاخص الزاما در سطح دانشگاه مطلق در پرش ارتفاع، قد بلند یک مزیت است ا:پرندگان-

ورزشکاران کوتاه تر می «. هینسدال شرح می دهد که پرش فاسبوري شرایط را براي پرش کنندگان ارتفاع تغییر داده است. نیست

شما می توانید حتی با : نند و مرکز ثقل آنها پایین تر استتوانند موفق باشند به دلیل این که آنها بهتر می توانند باالي میله مکث ک

  ».پایین بودن مرکز ثقل واقعا از باالي میله رد شوید

بیشتر زنان . معدود زنانی هستند که با قد کوتاه در پرش ارتفاع موفق باشند. به نظر می رسد که قد در بین زنان مهم تر از مردان باشد

پرندگان ارتفاع و سه گام صرف نظر از مرد با زن بودن، سرعتی «اعتقاد دارد » هنري«. انتی متر دارندس 180تا  178پرنده موفق بین 

  ».اگر سرعتی نباشند نمی تواند بپرند. هستند

پرتاب کنندگان نیزه باید «می گوید » دیلی«. ورزشکاران پرتاب نیزه با پرتاب کنندگان دیسک و نیزه تفاوت دارند: پرتاب کنندگانـ 

پرتاب گران نیزه باید داراي ریم ورزشی . ابک، سریع و انعطاف پذیر باشند اما الزامی نیست که همانند سایر پرتاب گران قوي باشندچ

از لحاظ ساخت بدنی، . بوده و دورخیز کنند و سپس ریتم را متوقف کرده و آن را از طریق پاها به شانه ها و سپس دست ها منتقل کنند

سانتی متر باشد و  188تا  183اندازه بدنی مطلوب براي مردان باید بین . آنها همانند ژیمناست ها اما بلندتر باشندمطلوب آن است که 

  .کیلو وزن داشته باشند اما این اندازه بدنی نباید در دوران دبیرستان ظاهر شود 80حدود 

ان اوایل دوران زندگی سنگین وزن و قوي هستند و همین از میان ورزشکاران دو ومیدانی، پرتاب گران وزنه و دیسک احتماال از هم

سرعت انفجاري، حتی در منطقه . اما فقط درشت جثه بودن کافی نیست. موضوع مزیتی براي آنان در طی دوران ورزشی می باشد

مه رده هاي جهانی، در ه. همه پرتاب گران مشهور، درشت جثه هستند. محدود رشته آنها و توان نشانه هاي پرتاب گران مشهور است

  .زنان درشت جثه هستند، اما در سطوح پایین تر رقابتی، همه آنها الزاما درشت جثه نیستند

در مجموعه کتب مربی گري خود » نیکرك«

مراحل رشد ورزشکاران در هر رشته دو ومیدانی 

در جدول ذیل آن چه که به . را مطرح می کند

ستند نظر او اهداف تمرین مناسب هر رده سنی ه

توجه شود که توصیه هاي . آورده شده است

تمرینی سرعتی در سنین هفت تا هشت سالگی 

او خاطر نشان می کند تعداد گام . شروع می شود

سالگی متوقف می شود اما این  13یا  12در سن 

رویکرد . مورد شامل هر ورزشکاري نمی شود

شامل تکرار بعضی اهداف تمرینی در » نیکرك«

ر بعضی رشته ها، او اهداف را در د. هر سطح است

هر گروه سنی نمی آورد بلکه وظایف را در مراحل 

  .مختلف توضیح می دهد
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  مراحل تمرین: جدول یک

  اهداف تمرین  سن  رشته

  7-8  دوهاي سرعت

  

  

15-13  

  

  

17-16  

  رشد جسمانی عمومی

  عالقه به دو و میدانی

  سرعت پایه

  تخصص سازي در رشته اختصاصی

  عمومیرشد جسمانی 

  تجربه دو و میدانی

  تخصصی سازي ویژه

  قدرت و توان

دوهاي نیمه 

  استقامت

15-12   

  

  

  

16-15  

  

  

  

  

18-17  

  

  

  

  تکنیک دویدن

  تکنیک هاي پایه براي سایر رشته ها

  استقامت

  سرعت

  استقامت عمومی

  استقامت اختصاصی

  تکنیک دویدن

  سرعت

  توان

  استقامت عمومی

  استقامت اختصاصی

  سرعت

  تکنیک

    با مانع دوي

  

  

  

  دوي سرعت ریتم دار روي موانع پایین: 1وظیفه 

  حرکت پاي راهنما: 2وظیفه 

  حرکت پاي عقب: 3وظیفه 

  کل حرکت: 4وضیفه 

  تمرکز، آرامش: تمرینات ذهنی    پرتاب ها

  بدنسازي عمومی، هماهنگی عمومی: توانایی عمومی

  قدرت عضالنی عمومی: قدرت

  تکنیک اختصاصیحرکات انفجاري، : توانایی پرتاب

  11-14  پرش ارتقاع

18-15  

  

  

  تکنیک

  بهبود سرعت دورخیز

  قدرت اختصاصی

  تکنیک

پرش طول و سه 

  گام

15-13  

  

  

  

  سرعت، توان

  انعطاف پذیري، هماهنگی

  تکنیک

  تکنیک پرش با سرعت، رد شدن از مانع

       



 

١٠  

 

  الـــوالیب
والیبال براي . بازي می کند داراي مهارت هاي پیچیده و طاقت فرساستوالیبال یک رشته ورزشی است که براي هر کودکی که آن را 

افرادي که بلوف دیررسی دارند ورزش مناسبی است و هم چنین براي کسانی که مهارت هاي ورزشی خود را در سایر ورزش ها توسعه 

اواخر دهه بیست به توان بالقوه خود نمی رسند، اگر  اعتقاد دارد، بسیاري از بازیکنان والیبال تا» پینگل«. داده اند می تواند مطلوب باشد

 شما از مربیان دانشگاهی بپرسید چرا ورزشکارانی را انتخاب می کنند که در سایر ورزش ها بازي کرده اند، آنها اتفاق نظر دارند که تنها

  .بازیکنان خوشحال هستندورزشکارانی را می خواهند که در چند رشته دیگر هم بازي کرده اند و آنها از گرفتن این 

. شاخص هاي اولیه والیبال از لحاظ ویژگی هاي جسمانی تقریبا همانند ویژگی هاي جسمانی ورزشکاران چند رشته دیگر است

بازیکنانی را جستجو کنید که داراي بدن عضالنی، چاالکی خوب، توانایی پرش انفجاري و هماهنگی چشم و «اعتقاد دارد » پینگل«

  .چنین ویژگی هایی هم چنین پیش نیاز موفقیت در رشته هایی مثل بسکتبال، تنیس و بیسبال است .»دست باشند

هنوز هم بازیکنان قد کوتاه در والیبال وجود دارند اما . موضوع اندازه بدن در والیبال به اندازه سایر ورزش ها اهمیت دارد: اندازه بدن-

به دنبال بازیکنانی هستم که عالوه بر اجراي خوب، مهارت مهمی چون پاس، دفاع یا من «: می گوید» پاولیک«. این موضوع نسبی است

سالگی مهارت هاي هیجانی و  14تا  12او اعتقاد دارد بازیکنان والیبال در سنین » .سانتی متر داشته باشند 190پرش، قدي حدود 

قد بلند، رشد : ر بازیکنان به دنبال آنها هستند عبارتند ازجسمانی خوبی را دارا هستند و برخی از ویژگی هاي که مربیان والیبال د

عضالنی خوب، انعطاف پذیري، توان انفجاري، گوش شنوا داشتن، رقابت جویی، شانه هاي پهن، لگن هاي باریک، سرعت پاي خوب، 

  .قل یک ورزش دیگرتوانایی انجام مهارت حین بی تعادلی، توانایی تمرکز روي آن چه که مربی می گوید، بازي کردن حدا

  

  کشتی
آنچه که کشتی گیر را در بیشتر مسابقات پیروز می سازد نگرش اوست و نه هیچ چیز دیگر «: قهرمان المپیک می گوید» دان گابل«

ممکن است شما همه مهارت ها و توانایی هاي طبیعی را داشته باشید، اما آنچه که شما را به عنوان یک کشتی گیر به المپیک می برد 

  ».پیروزي نگرشی شماست

نگرش اهمیت اصلی را دارد ولی او و سایر مربیان براي تکمیل این ویژگی، فهرستی از ویژگی هاي جسمانی را » گابل«اگرچه به عقیده 

و ا. سال کشتی گیران می توانند نخبه شوند 15و  13مربی ملی کشتی ایالت متحده بین سنین » مایک دورو«از دیدگاه . ارئه می دهند

فهرست » .در این سنین، ما روي این کشتی گیران متمرکز می شویم و آنها را به اردوهاي منطقه اي و توسعه اي می آوریم«: می گوید

  :عبارتند از» دورو«ویژگی هاي جسمانی کشتی گیران جوان از دیدگاه 

  تعادل بسیار مطلوب -

  پاهاي سریع -

  حرکات انفجاري -

  بت به اندازه بدنقدرت باالتر از متوسط نس -

  هوشیاري روي تشک -

  انعطاف پذیري -

آنها چه این که مربی بر « :او می گوید. هم چنین این مربی اعتقاد دارد بیشتر کشتی گیران موفق، خودجوش و به خود متکی هستند

آنها با . گون را تجربه کنند و افت نکندآنهایی موفقند که شرایط گونا. آنها نظارت داشته باشد یا نداشته باشد کار خود را انجام می دهند

وقتی شکست می خورند از تجربه به عنوان . شکست و ناامیدي و زمانی که در برنامه ریزي قبلی خود موفق نشوند، مقابله می کنند

  ».و باشندباالخره مربیان کشتی ورزشکارانی را می خواهند که کامال رقابت ج. انگیزه اي براي تالش بیشتر استفاده می کنند

  ...ادامه دارد


