
مبانی استعدادیابی ورزشی

الهام دهقانی

دکتری تربیت بدنی



تعریف استعدادیابی

 است"ظرفیت دستیابی به موفقییت"استعدادیابی در لغت به معنای.

ایت آن استعدادیابی در ورزش یعنی کشف و به بالفعل درآوردن توانایی های بالقوه ویژه فرد و هد

.ها در مسیر صحیح

کی و در فرایند استعدادیابی تالش می شود از طریق سنجش ویژگی های جسمانی، روانی، تکنی

.بیومکانیکی عملکرد ورزشکار در آینده پیش بینی شود

استعدادیابی ورزشی در هر رشته ورزشی با مشخص کردن ویژگی های آن ورزش شروع می شود.



فواید استعدادیابی

لوژیکی و فرآیند استعدادیابی افراد به سمت رشته هایی هدایت می شوند که از نظر جسمانی فیزیو
.ترندروانی برای آنها مناسب 

 ه سبب این عمل افراد احتماالً نتیجه بهتری را به دست می آورند و این مانع از سرخوردگی آنها ببا
ر عدم موفقیت می شود و لذا از تمرینات و مشارکت در آن رشته ورزشی بیشتر لذت برده و د

نتیجه به آن رشته بیشتر عالقه مند می شوند

 اً نیز ماهیت این فرآیند افراد جذب مربیان بسیار کارآمد تیم های بزرگ و مهم می شوند و بعضبه
در اختیار روانشناسان ورزشی قرار می گیرند 

 سبب ماهیت این فرایند سالمت جسمانی و عمومی افراد بیشتر تضمین می شودبه  .



با صرف هزینه و امکانات کمتر از نتایج بهتری حاصل می شود.

 سبب شناسایی صحیح افراد عمر  مفید ورزش قهرمانی نیز افزایش می یابدبه.

 در یک ورزش خاص توسط افراد برگزیده ورزشی زمان مورد نیاز برای رسیدن به اوج عملکرد از

.می کاهد

 صرف حجم باالیی از کار انرژی و استعداد از سوی مربی جلوگیری می کند ورزشکارانی که دارایاز

.برندتوانایی های باالتری هستند و کارایی برنامه های تمرینی مربی را باال می

 قابت ورزشکارانی را که هدف آنها رسیدن به سطوح باالی عملکرد ورزشی است و نیز تمایل به رتعداد

.در آنها را افزایش می دهد

 به نفس ورزشکاران را افزایش می دهداعتماد.

 کندطور غیرمستقیم به کارگیری تمرینات علمی را تسهیل میبه.



:روش های استعدادیابی

- گزینش طبیعی

- گزینش علمی



:گزینش طبیعی

ستگزینش طبیعی یک رویکرد عادیست که همان روند طبیعی رشد ورزشکار در یک ورزش خاص ا  .

امعه بر پایه این روش ورزشکاران تحت تاثیر عوامل محیطی مانند سنت، مدرسه، آرزوهای والدین، ج

زینش و دوستان در یک ورزش خاص به فعالیت می پردازند و تکامل عملکرد ورزشی آنها به واسطه گ

د که طبیعی تعیین می شود، به این مفهوم که آنها به طور تصادفی در ورزشی فعالیت می کنن

تخاب استعداد آن را دارند چنین شرایطی تکامل عملکرد ورزشکار به کندی صورت می گیرد چون ان

شودورزش ایده آل اغلب به درستی انجام نمی 



:گزینش علمی

ذاتی گزینش علمی رویکردی است که در آن مربی کودکان را انتخاب می کند که دارای توانایی های

له ثابت شده ای در یک ورزش خاص هستند بنابراین در مقایسه با افراد شناسایی شده به وسی

علمی گزینش طبیعی زمان مورد نیاز برای دستیابی به اوج عملکرد ورزشی در آنهایی که به روش

ایت آنها در پیامد گزینش علمی انتخاب افراد با استعدادتر و هد. تر استاند بسیار کوتاهانتخاب شده

.یک ورزش مناسب است



فرایند استعدایابی

فرایند استعدادیابی مجموعه ای از تست های زیر را در بر می گیرد:

تست وضعییت سالمت عمومی فرد

بررسی زیر بنایی ژنتیکی فرد

بررسی مدت زمان صرف شده در آن رشته ورزشی

بلوغ

ظرفیت ساختاری و فیزیکی

وضعییت بدنی

ظرفیت های عملکردی

ارزیابی روانی



:تست وضعیت سالمت عمومی فرد

عضالنی -در این قسمت باید وضعیت سالمت سیستم های قلبی و عروقی و تنفسی و نیز اسکلتی

رینات توجه شود زیرا افراد مبتال به بیماری هایی در این زمینه ممکن استدر آینده از نظر انجام تم

هندشدید و مشارکت در آن رشته ورزشی دچار مشکل شوند و نتوانند تمرینات حرفه ای را انجام د



:بررسی زیر بنای ژنتیکی فرد

مانی اگرچه کمتر تحقیقی در این زمینه انجام شده است ولی بدون شک، پدران و مادرانی که خود ز

رکت در یک رشته ورزشی خاصی فعالیت می کردند شدیدا از فرزندان خود برای انجام تمرینات و ش

له در مسابقه آن رشته ورزشی حمایت می کنند و این حمایت خود کمک بزرگی برای رسیدن به ق

.قهرمانی است



:بررسی مدت زمان صرف شده در آن رشته ورزشی

ی اینکه ورزشکار چه مدت زمان در آن رشته ورزشی فعالیت داشته است و چه مدت تحت نظر مرب
متخصص آن رشته کار کرده است در فرایند استعدادیابی بسیار مهم است 



:بلوغ

این نوع فاکتور مهم باید در هر نوع استعدادیابی مورد توجه قرار بگیرد .

ر از همنوعان این واقعییت کامال اثبات شده است که افراد بالغ بلندتر، سنگین تر، قوی تر و سریع ت
غیربالغشان هستند

ی که برخی معتقدند که بلوغ دیرتر در برخی موارد یک مزیت است چرا که در شرایط یکسان فرد
ظرفیت بعدا به بلوغ می رسد در مقایسته با فرد بالغ شده با داشتن مهارت یکسان فرصت افزایش

.  های بدنی و فیزیولوژیکی بیشتری در آینده دارند



:ظرفیت های ساختاری و فیزیکی

 تیپ بدنی( الف

 به هنگام ارزیابی تیپ بدنی قد، وزن و ترکیب بدن مهم است بدانیم که بلوغ چه مقدار می تواند بر این 

متغییرها تاثیر گذار باشد

 ارزیابی ترکیب بدن( ب

 اطالعات اخیر حاکی از این است که امروزه نه تنها تیپ بدنی خاص عامل موفقیت است، بلکه حتی توده 

برای مثال در رشته هایی دارای ) نسبت بدون چربی به توده چربی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند

طلقه بندی اوزان نظیر کشتی،جودو، توده چربی فرد باید در حداقل ممکن باشد در حالی که در رشته شنا و 

رشته های پرتابی دو و میدانی باال بودن درصد بافت چربی از حد میانگین در مواردی مزیت محسوب می 

(شود



:تناسب اندام ها( ج

ارند در سیاهپوستان معموال دست ها و پاهای بلندتر و تنه های کوتاه تری نسبته به قفقازی ها د
ا در حالی که آسیایی ها پاهای کوتاه و تنه های بلند دارند و به این علت است که برخی رشته ه

.بین برخی نژاد ها و ملل برتری خاصی دارد

برای مثال نژاد های قفقازی در شنا و نژادهای سیاه به ویژه در قسمت شمال شرق آفریقا در 
ی دواستقامت و آسیایی ها نیز در ورزش ژیمناستیک، شیرجه، وزنه برداری و ورزش های رزمی برتر

.دارند

پرش کنندگان از جمله قد بلندترین افراد  در بین ورزشکاران دو و میدانی هستند

:قد(  د



وضعیت بدنی

برخی وضعیت های بدنی برای برخی رشته های ورزشی مناسب ترند و حتی به سبب راستای
استخوان ها و عضالت در این وضعیت یک مزیت مکانیکی برای فرد از لحاظ سرعت و یا تعادل

محسوب می شوند

کی برای مثال افراد دارای پاهای متمایل به سمت داخل تعادل دینامیکی فوق العاده ای دارند و چاب
.آن ها باالتر از حد میانگین است



ظرفیت های عملکردی

عروقی -تست فیزیکی برای ارزیابی آنهایی که می خواهند درگیر فعالیت های استقامتی و قلبی
.شوند تا حدودی در رشته آنها مهم است ضرورت دارد

گشت، تست هایی نظیر دوی رفت و بر. از تست های عملکردی در ارزیابی استعداد استفاده می شود
متر درسطح جهانی 45پرش جفت، پرش عمودی، زمان عکس العمل، پرتاب توپ مدیسینبال و دوی 

استفاده می شوند



ارزیابی روانی

اال را ثبات احساسات و پایین بودن سطح اضطراب ورزشکار را قادر می سازد تا تمرینات با شدت ب

تحمل کند

عامل خود انگیزشی نیز مهم است چراکه ورزشکار را برای انجام دوره های طوالنی مدت تمرینات

آماده می کند



تست های مورد استفاده برای ارزیابی ورزشکاران 

:استعدادیابی شده

تست های ظرفیت بدنی

تست های فیزیولوژیکی

تست های بیوشیمیایی

تست های روانشناختی

تست های مهارتی

تست های کنترل وضعیت سالمتی



:تست های ظرفیت بدنی

طاف این تست ها شامل قد، وزن، تیپ بدنی، تناسب اندام های بدن، قدرت، توان، سرعت، حرکت، انع

پذیری، تعادل، چابکی و وضعیت بدنی هستند



:تست های فیزیولوژیکی

 توان هوازی

توان بی هوازی



تست های بیوشیمیایی

شک موارد دیگری که پز......این تست ها شامل اندازه گیری هموگلوبین، کورتیزول و تستسترون و

تشخیص می دهد



:تست های روانشناختی

مشخص شده برخی متغییرهای روانی بر عملکرد ورزشی موثر

:هستند

پرخاشگری

اضطراب

برانگیختگی

توجه

عزت نفس

خلق و خو..........



تست های مهارتی

ها گوشزد و با استفاده از فتوگرافی ویدئویی مربیان می توانند دقیقا نقاط ضعف ورزشکاران را به آن

ی شده اصالح کنند و عالوه بر آن می توان از ضبط آن برای بررسی میزان پیشرفت بر اساس زمان ط

استفاده کرد



تست های کنترل وضعیت سالمتی
و این کنترل در هر فصل و یا فصلی دوبار برای بررسی وضعیت فرد یا تیم

امالح کمبود ویتامین و)مشکالت مختلف افراد از نظر کمبودهای تغذیه ای مانند 

:ها عبارت استو یا سایر مقاصد موردنظر صورت می گیرد که هدف از آن( معدنی

سالمت عمومی ورزشکار تعیین ➢

رای از عوارضی که ممکن است محدود کننده مشارکت ورزشکار در آن ورزش شود و یا خطر بیماری بکاستن ➢

.شرکت در آن رشته را به همراه دارد

.هایی که ورزشکار را در معرض آسیب قرار می دهدکردن بیماریآشکار ➢

.مین احتیاجات قانونی داروی برای برنامه های ورزشی فردتا➢



مراحل استعدادیابی

مرحله مقدماتی استعدادیابی

مرحله دوم استعدادیابی

                               مرحله نهایی استعدادیابی



مرحله مقدماتی

 ۱۰تا ۳در بسیاری از رشته های ورزشی مرحله مقدماتی استعدادیابی پیش از بلوغ یعنی در سنین

این مرحله اغلب شامل آزمون های پزشکی مربوط به سالمتی رشد جسمانی . سالگی رخ می دهد

 شود این عمومی حرکتی و پیکرسنجی است و برای کشف هرگونه اختالل بدنی و یا بیماری طراحی می

:آزمون ها بر سه مفهوم اصلی تمرکز دارند

شته اختالفات جسمانی و حرکتی که ممکن است نقش محدود کننده در فعالیت های ورزشی داکشف ✓

باشند

.وزنمیزان رشد جسمانی کودکان با استفاده از روشهای ساده ای مانند نسبت قد به تعیین✓

خاص ویژگی های برتر ژنتیکی مانند قد که ممکن است در هدایت کودکان به سوی ورزش هایکشف ✓

.نقش تعیین کننده داشته باشند



مرحله دوم استعدادیابی

 تا ۱۰سالگی و در ورزش های دیگر بین ۱۰تا ۹این مرحله پس از بلوغ و در شنا و ژیمناستیک بین

این مرحله مهم ترین مرحله از . سالگی برای پسران اجرا می شود۱۷تا ۱۰سالگی برای دختران و ۱۵

.رده اندتر تمرینات سازماندهی شده عمومی را تجربه کگزینش است و با نوجوانی سر و کار دارد که پیش

ارزیابی روش های مورد استفاده در گزینش مرحله دوم باید ویژگی های پیکرسنجی و فیزیولوژیکی را

.کند



مرحله نهایی استعدادیابی

نظر در این مرحله با داوطلبان عضویت در تیم های ملی سر و کار دارد این مرحله باید استادانه و با در

ند گرفتن ویژگی ها و نیازهای هر ورزش طرح ریزی شود عوامل اصلی مورد نیاز در این مرحله عبارت

ر فشار روانی از وضعیت سالمتی و سازگاری های فیزیولوژیک نسبت به تمرین و مسابقه توانایی غلبه ب

.ظرفیت برای پیشرفت های بعدی در عملکرد ورزشیداشتن مهمترو از همه 



مراحل سه گانه استعدادیابی

تمرینات پرورش استعداد هدف سن مرحله استعدادیابی

و فعالیت های ورزشی تمرینات 
عمومی در مدارس ورزشیشناسایی استعدادهای سال10تا 3 مقدماتی

تمرینات در تیم های 
آموزشگاهی و باشگاهی

گزینش استعدادها
هدایت برگزیدگان به سوی ورزش های 

مختلف
سال16تا 11 دوم

تمرینات تیم های ملی دستیابی به اوج عملکرد ورزشی سال16باالی  نهایی







معیارهای استعدادیابی ویژه در ورزش

 هر ورزش دارای معیارهای استعدادیابی ویژه شامل آزمون ها و هنجار ها می باشد



موارد قابل اندازه گیری عوامل موثر در استعدادیابی

، هاقد، نسبت قد به وزن، طول دست ها، طول پاها، عرض شانه
، چگالی نسبت تنه به پاها، نسبت قد به تنه، درصد چربی بدن
بدن، شاخص توده بدن و توده بدون چربی پیکرسنجی و ترکیب بدنی 

توان بی هوازی و ظرفیت بی هوازی ظرفیت هوازی 

د حداکثر اکسیژن مصرفی تحمل اسید الکتیک خون عملکر

قلبی عروقی و مقاومت در برابر خستگی 

قابلیت های فیزیولوژیکی 

عضالنی، قدرت، –زمان عکس العمل، هماهنگی عصبی 

پذیری، چابکی، تعادل و هماهنگی توان استقامت، انعطاف

.حرکتی–بینایی 

قابلیت های حرکتی 

تمرکز، برانگیختگی، انگیزش، توانایی غلبه بر فشار

روانی، جسارت، هوش تاکتیکی و روحیه همکاری و 

.تعادل هیجانی طبقه بندی کرد

های روانشناختی ویژگی

معیارهای اصلی و موثردر گزینش استعدادهای ورزشی بلومفیلد





والدین و استعدادیابی

 ورزش است که والدین به عنوان حامی ورزشکار نقش مهمی در گرایش یا عدم گرایش یک فرد به یکمشخص

اعتقاد  "ومبل"درگیری و انتظارات والدین با موفقیت و لذت و همچنین فشار و استرس مرتبط است . خاص دارند

نقش حمایت ( و همچنین تمرینات)دارد والدین می خواهند در سال های اول شرکت بچه ها در مسابقات 

تی بیشتری در اواسط، والدین و ورزشکاران نقش مشارک. کننده داشته باشند آنها تصمیم گیرنده اصلی هستند

از خود نشان می دهند و در اواخر ، ورزشکاران خود را به بهبود اجرای کامل ملزم می کنند در حالیکه نقش 

.والدین کامال محدود می شود و صرفا حمایت مالی را انجام می دهند

بچه ها باید تصمیم بگیرند که یک ورزشکار نخبه شوند نه والدین



پایان


