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 استعدادیابی و پرورش استعدادها در والیبال

. تشکی نیست که عملکرد عالی و موفقیت در سطح بین المللی یکی از مسائل مهم مرتبط با ورزش اس  

امروزه بسیاری از محققین و کارشناسان در امور ورزشی بر این باورند که یکی ازمهم ت رین بخ ش   ا و    

اولویت  ا در ورزش سطح باال، داشتن سیستمی یکپارچه و سازمان یافته ب رای اس تادادیابی و و رورش    

از برنام ه   ای    بسیاری از کشور ا، فدراسیونهای ورزشی و حتی تیم  ای باشگا ی. استاداد ا می باشد

فرد مس تاد ب ه   . بلند مدت برای رشد و توساه توانایی  ای ورزشکاران از سنین وایین استفاده می کنند

، ب ه  طور عمومی فردی است که دارای توانایی طبیای ویژه ای برای رسیدن به  دفی خ ا  م ی باش د   

ولین بخش از برنامه بلندد مدد    ا .طوری که در آن زمینه او را در بین  افراد برتر آن رشته قرار د د

اس تادادیابی ی ف فاالی ت     .، استعدادیابی اسد  (LTAD)رشد و توسعه توانایی های ورزشکاران

می باشد که در ورزشهای مختلف،  نر ای گوناگون و زمین ه   ای علم ی و آموزش ی     و ادامه دار وسیع 

ایی ش وند و توان ایی   ای آن   ا در     مورد استفاده قرار می گیرد تا مستادترین افراد در  ر زمینه شناس

 ن ری ی ا    مراحل مختلف توساه یابد تا با طی مراحل مختلف به ب االترین س طح در آن رش ته ورزش ی،    

در رابطه با استعدادیابی و پرورش استعداد هدا   و معین طراحی فرآیندی ثاب  .علمی دست یابند

 .اس  دشوارتردشوار اس ، واین موضوع در ورزش و به ویژه ورزش های تیمی 

استادادیابی فرایندی چند بادی است، بدین مانی که در تایین فاکتور  ای ویش گو در عملک رد آین ده     

ی ابی ق رار داد ک ه م ی ت وان آنه ا را ب ه        فرد مستاد باید  مه جنبه  ای مؤثر بر عملکرد او را م ورد ارز 

،ذ ن ی و  ( ت اکتیکی ، تکنیک ی ، حرکت ی   ) فاکتور ای جسمانی یا آنترووومتریف، فیزیولوژیف، مه ارتی  

 . روانی، محیطی و اجتماعی دسته بندی کرد

 :و استعدادیابی تعریف استعداد

می رود که فرد کار مورد نظ ر را  نهفته است، در این ویش بینی انتظار پیش بینی در استادادیابی نوعی 

بنابراین در استادادیابی ما به دنبال افرادی  س تیم  . بهتر از کار ای دیگر و بهتر از افراد دیگر انجام د د

 .دارد که در آن رشته موفق شوند احتمال بیشتریکه 

مخص و    بالقوههای  تواناییلیت رساندن ادیابی در ورزش یانی کشف و به فااستاد(:  0222)بومپا  

 .فرد و  دایت آنها در مسیر صحیح آن
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اجرا از طریق س نجش   پیش بینیاستادادیابی یانی : رینگر در تاریف کاربردی استادادیابی اعتقاد دارد

 .ویژگیهای جسمانی، روانی، اجتماعی و  مچنین توانایی  ای تکنیکی

 :دارد دسته کلی در رویکردهای استعدادیابی وجود3به نظر می رسد که 

کشور ایی مانند چین ،کوبا و آنچه که در کش ور ای   -سیستماتیک، سیستم های دولتی (1

 .بلوک شرق سابق مانند آلمان شرقی و شوروی اجرا می شده است

تنیس و شنا با برنامه  ای ساختاریافته برای گ روه   -سیتماتیک، سیستم های غیردولتی (2

 . ای مختلف سنی به منظور شناسایی استاداد ا و توساه توانایی  ای آنها

روش  ایی که در آن تا حدودی به طور تص ادفی و ب دون    -رویکردهای غیرسیستماتیک (3

در   یچ رویکرد ویژه ای استاداد ا شناسایی م ی ش وندچ چی زی ش بیه ک ی    ای ورزش      

 .مدار  یا تیم  ا و باشگاه  ای محلی

 :مزایای استفاده ازسیستم علمی در فرایند استعداد یابی

به طور اساسی زمان الزم برای دستیابی به حداکثر وتانسیل عملکردی را به دلیل انتخاب افراد  (1

 .مستاد در ورزش کا ش می د د

ک ار م ی رون د ک ه احتم ال موفقی ت        استفاده بهینه از امکانات و منابع، چون برای افرادی به (0

 .بیشتری دارند

ک ارایی و  . از  در رفتن حجم زیادی از کار و ان رژی و اس تاداد مربی ان جل وگیری م ی کن د       (3

اثربخشی مربیان افزایش می یابد چرا که از ابتدا به ورزشکارانی ب ا قابلی ت   ای ب اال و ممت از      

 .تمرین می د ند

سیدن به سطح باالی عملکرد می باشد و می توانند ب ه آن  تاداد ورزشکارانی که  دف آن  ا ر (4

در نتیج ه ت یم مل ی ق وی ت ر و      . سطح برسند افزایش می یابد و رقابت بین آنها زیاد می شود

 .یکدست تری ایجاد می شود که قادر به عملکرد بین المللی بهتری خوا د بود

او نس بت ب ه عملک رد دیگ ر      باعث افزایش اعتماد به نفس یف ورزشکار می شود زیرا عملکرد (5

ورزشکاران  م سنش که در فرایند استاداد یابی قرار ندارن د م ورد توج ه بیش تری ق رار م ی       

 .گیرد
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ک  ارگیری ش  یوه علم  ی در تم  رین دادن را تس  هیل م  ی کن  د، زی  را ب  ب  ه ط  ور سیرمس  تقیم (6

ه با نظ ارت  متخصصین علوم ورزشی که در استادادیابی فاالیت می کنند این انگیزه را دارند ک

 .به کار خود ادامه د ند بر شیوه تمرینات ورزشکاران،

 :معایب احتمالی استعدادیابی

 .در مواردی به عییق فرد توجه نشودممکن است  -1

 .تخصصی کردن زود نگام ممکن است برای نونهاالن مناسب نباشد -0

 -در مواردی که بازیکن به اشتباه مستاد ارزیابی شده است، ممک ن اس ت اس تاداد    -3

یاب  ا بر خطای خود وافشاری کنند و بدون وذیرش اشتباه اولیه، سای در حفظ او 

 .در درون سیستم توساه استاداد ا کنند

در مواردی که یف بازیکن به اشتباه بی استاداد تش خی  داده م ی ش ود ممک ن      -4

 .است دچار مشکیت روحی بشود و یا حتی از ورزش کناره گیری کند

 :استعدادیابیبرنامه مشکال  پیش روی 

 بی ثبا  و ناپایدار بودن ویژگی های جسمانی در نونهاالن و نوجوانان 

 نوجوانانی با سن شناس نامه ای  . رای بلوغ نوجوانان دختر و وسر وجود نداردچ سن دقیقی ببلوغ

وس ر  . باضی  ا زودتر بالغ می شوند و باضی   ا دیرت ر  . برابر دارای سطح بلوغ متفاوت  ستند

زود بالغ دارای توان  وازی، قدرت و مهارت  ای حرکتی باالتری نسبت به  مساالن خود  ای 

تحقیقات نشان داده که زود بالغ  ا اسلب به عنوان فرد مستاد انتخاب م ی ش وند، در   .  ستند

 .د د حالیکه گذر زمان نتیجه بر عکس را نشان می

  تأثیرگذار  ستند  د آتی فرد مستادعوامل زیادی بر عملکراستعداد به عنوان مفهومی پویا؛

که اسلب آنها ناوایدار و متغیر  ستند، بنابراین نمی توان عملکرد استاداد را در آینده به راحتی 

 .ویش بینی کرد

 در اکثر تحقیقاتی ک ه روی اس تادادیابی در سراس ر جه ان      استفاده از متغیر های محدود؛

م ثی  فق ط ف اکتور   ای     . ق رار گرفت ه ان د   انجام شده فقط متغیر ای محدودی مورد بررس ی  

آنترووومتریف ، یا فقط فاکتور  ای فیزیولوژیکی و یا فقط فاکتور   ای ذ ن ی و روان ی م ورد     

 .تحقیق قرار گرفته اند
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 مدل کلی استعدادیابی و پرورش استعدادها 

 Talent Search :د ایی ک ه در ح ال حا  ر در آن ورزش   کشف استادا 

  .مشغول به فاالیت نیستند

Talent Identification : ی  افتن اس  تاداد ایی ک  ه وتانس  یل و ش  انس

و در ح ال حا  ر در    منطقی تبدیل شدن به یف ورزش کار نخب ه را دارن د   

ای ن ک ار ب ا ارزی ابی ویژگ ی   ای       .  مان ورزش مشغول فاالیت می باشند

 و روان ی، محیط ی و  ذ ن ی   مهارتی، ، فیزیولوژیکی،(آنترووومتریف)فیزیکی

 .اجتماعی و در طول مراحل مختلف انجام می شود

Talent Development : مناسب آماده کردن محیط ورورش و توساه

بنابراین او می تواند به . ، با توجه به سن و شرایط جسمانی اوبرای ورزشکار

در وایان  ر مرحله از توساه، شرایط  .توانایی  ای بالقوه خود دست یابد

ورزشکار از نظر آنترووومتریف، فیزیولوژیف، مهارتی ، ذ نی و روانی، 

 .اجتماعی و محیطی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد

Talent Selection:  شناسایی ورزشکاری که ویش  .در مراحل مختلف ارزیابی ورزشکارفرآیند مستمر

 .توساه و ورورش را دارا می باشد به مرحله باد نیاز ای الزم برای ورود

 

 مراحل استعداد یابی 

 شناخت جنبه  ا و فاکتور ای مهم الزم برای موفقیت در آن رشته در سطح باالی بین المللی -1

 ثبت داده  ای مربوط به ورزشکاران سطح باالی بین المللی -0

 تور الزم برای موفقیتدسته بندی داده  ا و تهیه استاندارد ای آماری برای  ر فاک -3

با توجه به )تایین شرایط و استاندارد ایی که  ر ورزشکار باید درمراحل مختلف سنی داشته باشد  -4

 (3استاندارد ای به دست آمده در مرحله 

 جمع آوری داده  ا از نونهاالن، نوجوانان یا جوانان داخل سیستم استادادیابی و ورورش استاداد ا -5

به منظور تایین ورزشکارانی که می توانند   4با استاندارد ای مرحله  5مرحله مقایسه داده  ای  -6

 .وارد مرحله بادی از ورورش و توساه استاداد  ا شوند
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با خطای وایین، روش ی اس ت ک ه در اواخ ر      بیاییافتن اثربخش ترین و کاربردی ترین روش در استاداد

 .ز کشور ای ارووای شرقی مورد توجه ق رار گرف ت  مییدی در بسیاری ا 02و اوایل د ه ی   62د ه ی 

ص احب م دال ش دند، نتیج ه فرآین د       1706درصد از ورزشکاران بلغارستانی ک ه در المپی ف    02مثی  

نتایج مشابهی برای ورزشکاران کش ور ای روم انی و آلم ان ش رقی در     . استادادیابی در این کشور بودند

آلم  ان ش  رقی از س  ردمداران اس  تادادیابی  .م  دب  ه دس  ت آ 1702و  1706و  1700المپی  ف    ای 

سیستماتیف با استفاده از سیستم  ای دولتی بود،که جستجوی استاداد ا را نیز به فرآیند اس تادادیابی  

 .افزود

کشور ای ارووای شرقی تمرکز بر جستجو و شناسایی استاداد ا داشتند در حالی ک ه کش ور ای سرب ی    

توانایی  ای استاداد ا وس از آنکه خودشان اس تاداد خ ود را    یاه و ارتقااسترالیا و آمریکا بر توس مانند

استادادیابی به کشور ا اجازه می د د تا بهترین نت ایج را از من ابع مح دود    . کشف کردند، متمرکز بودند

خود به دست آورند که در این بین استفاده از روشهای علمی، فاکتوری مهم و حیاتی برای رشد و توساه 

 .شکارانی در سطح جهانی می باشدورز

افزودن برنامه ای جامع و سیستماتیف برای رشد و توساه توانایی  ای استاداد ای شناسایی شده باعث 

بدون آن  ا دریافتند ک ه  . راه یابدمییدی  02شد تا آلمان شرقی به سطح اول ورزش جهان در د ه ی 

ای ن روش   .یابی اتالف وق  و منابع می باشدد برنامه ای برای رشد و توسعه استعدادها، استعداد

در دیگر کشور ای بلوک شرق مثل شوروی سابق، چین و کوبا نیز مورد اس تفاده ق رار گرف ت و و س از     

وس از اتحاد دو آلمان ب ه ای ن مو  وو توج ه     . مدتی مورد توجه کشور ای سربی مانند استرالیا واقع شد

.  مین ام ر باش د   0222و 1776تایج آلمان در المپیف  ای زیادی نشد، شاید یکی از دالیل مهم افت ن

استرالیا با استفاده از روش آلمان شرقی در جستجو، شناسایی و رشد و توساه استاداد ا عملکرد خود را 

مییدی بهبود بخشید، فرآیندی که نت ایج خ ود را در المپی ف     72به طرز چشم گیری در طول د ه ی 

 .به و وح نشان داد 0222

از ورزشکاران استرالیایی صاحب مدال شدند درحالیکه این رقم ب رای آلم ان    %0/65، 0222المپیف  در

امروزه استادادیابی به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ورزش استرالیا تبدیل شده است  .درصد بود 10

اداد  ا را از س ال  لندن، برنامه استاداد یابی و توساه است 0210به طوری که برای موفقیت در المپیف 

 . مربی خبره و بسیاری از دانشجویان دوره  ای دکتری آسار کرد 05و با بهره گیری از  0220
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در این سیستم که ماموال  در ورزشهای انفرادی بهترین نتیجه را دارد،  م ه نوجوان انی ک ه فاکتور  ای     

فقط نوجوان انی ک ه دارای س یمتی    ورزشکاران مستاد را دارند در سیستم تمرینی قرار نمی گیرند، بلکه 

کامل باشند، نا نجاری جسمانی نداشته باشند، توانایی انجام تمرینات سنگین را داش ته باش ند، قابلی ت    

 ای روانی باالیی برای انجام تمرین و مسابقه داشته باشند و در تست  ای آزمایشگا ی بر روی عض یت  

نتایج قابل قبولی به دست آورند، وارد سیس تم تمرین ات     ...(و  x-rayفیبر ای عضیت،)و ساختار بدنی 

خواس ته ان د   ( AIS)باضی از کشور ای ارووایی مانند بریتانیا از انستیتو ورزش اس ترالیا  .  ویژه می شوند

 .که این مدل را در کشور آنها  م اجرا کند

اداد ا ب رای  شناس ایی اس ت   .استعدادیابی اثربخش یک فرآیند چند رشته ای و چند بعدی اسد  

استادادیابی موفق نی از دارد  . ورزش  ای مختلف در سنین وایین حالت یف بادی و تف رشته ای ندارد

که با یف برنامه تمرینی شکل یافته و م نظم ب رای توس اه و ارتق اا توان ایی   ای بازیکن ان و و رورش         

برنام ه  . ی شده، دنب ال ش ود  استاداد ای آن  ا برای دستیابی به وتانسیل  ایی که از قبل ویش بینی م

موفقی  نهایی وابستگی زیادی به فاکتورهای . تمرینی باید ورزشکاران را مرحله به مرحله رشد د د

این فاکتورها شامل شرایط خانوادگی و میزان حمای  والددین، عوامدل   . بی شمار محیطی دارد

فی بدرای تمدرین   فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در اختیار داشتن مربی خدو  و فرتد  کدا   

مدی  ... درطول سالهای اولیه توسعه توانایی ها، دور بودن از مصددومی  ، شدرایط تغهیده ای و   

 .شود

امروزه بسیاری از باشگاه  ای حرفه ای مانند آژاکس آمستردام، مربیان و آنالیزور ای ب ا تجرب ه را ب رای    

تادادیابی بازیکنان را که تأثیر زی ادی در  آن  ا فاکتور ای کلیدی در اس. امر استادادیابی به کار می برند

کلی دی  . موفقیت آن  ا دارد به صورت مخفف  ایی برای ساده شدن فرآیند استادادیابی ارائه می د ن د 

 (:فاکتور ای کلیدی مؤثر در موفقیت بازیکنان. )ترین آن به شرح زیر  ستند

 TIPS   (Technique  , Intelligence ,Personality ,Speed) 

 (، تکنیک هوش، شخصی ، سرع) 

 TABS (Technique , Attitude, Balance, Speed) 

 (،تکنیک رویکرد، سرع ،تعادل) 

 SUPS (Speed, Understanding, personality, Skill) 
 (، سرع  درک، شخصی ، مهار) 
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اس تادادیابی   مانطور که مشا ده می شود، تمرکز روی فاکتور ای کلیدی، ع یوه ب ر س هولت فرآین د     

 .باعث کسب نتایج بهتر نیز می شود

سال  ای زیادی است که دانشمندان و محققان تیش می کنند تا فاکتور ای کلیدی ویش بینی کننده 

در ای ن ن وو از تحقیق ات ب ه وی ژه در      .  ای مختل ف شناس ایی کنن د    عملکرد ورزشکاران را در ورزش

ت یش م ی ش ود ت ا     ( در گذش ته، کش ور ای بل وک ش رق    و )کشور ایی مانند استرالیا، چین، و کوب ا  

فاکتور ایی را که ورزشکاران برجسته را از ورزشکاران مامولی در  ر رشته متمایز م ی کن د شناس ایی    

 .کنند و نقش عوامل محیطی و ارثی را در توساه یف ورزشکار برجسته تایین کنند

کشف . فرآیندی ساده و روشن نیس  شناسایی و انتخا  یک بازیکن مستعد والیبالبرای مثال، 

 وو شناسایی یف ورزشکار مستاد در ورزش  ای تیمی بسیار مشکل تر از ورزش  ای انفرادی مانن د دو  

، مانند موفقیت بلند مدت یف بازیکن در ورزش  ای تیمی. میدانی، دوچرخه سواری یا قایقرانی می باشد

روحی روانی، رفتار و شرایط اجتماعی و او او زن دگی  وابستگی زیادی به شخصیت، فاکتور ای  والیبال، 

او دارد، بنابراین ویش بینی وتانسیل نهایی عملکرد یف بازیکن در ورزش  ای تیمی، در سنین وایین و با 

  .درجه باالیی از احتمال درستی و دقت دشوار است

که به منظ ور ت داوم موفقی ت   ای      امروزه کشور ای ویشرو در والیبال، مانند ایتالیا و برزیل، دریافته اند

خود در عرصه بین المللی نیاز به طراحی و اجرای سیس تم   ای فراگی ر و یکپارچ ه ب ه منظ ور ج ذب         

 .نونهاالن و نوجوانان به والیبال دارند

 14ت ا 0فدراسیون والیبال برزیل برای توساه والیبال در بین نونهاالن و نوجوانان دختر و وس ر در س نین   

آساز کرد که چند س ال با د ب ه     1770را در سال ( والیبال!  ورا)  viva voleiژه ای با عنوان ورو ،سال

 .برنامه ای فراگیر در سراسر برزیل تبدیل شد

 



 www.volleyball.ir  9             کمیته آموزش فدراسیون والیبال 

 

Viva volei   از بازی برزیل و روسیه در لیگ جهانی والیبال ب ا   قبل 1770می  31برای اولین بار در

م ورد   viva volei، 0223در س ال   .س ال مارف ی ش د    10تا0نونهال دختر و وسر بین  102حضور 

قرار گرفت، در  مین سال این برنام ه توس اه والیب ال موف ق ب ه کس ب         UNESCO حمایت سازمان

 15در  viva voleiمرکز  75بیش از  0224در سال . گردید NBRاز  ISO 9000/2000گوا ینامه 

 122222مرکز افزایش یافت که ح دود   122به  0220این میزان در سال . ایالت برزیل وجود داشت

تحت آم وزش یکس ان    viva voleiمربیان تمام مراکز . نونهال و نوجوان را  تحت ووشش قرار می داد

کمیته مربیان فدراسیون والیبال برزیل قرار دارند، بنابراین ش یوه ی آم وزش در تم ام ای ن مراک ز ب ه       

 .و یکپارچه برای گرو های مختلف سنی انجام می شود یکسانصورت 

 

با ( والیبال کوچف) Peque voley  وروژه ای را با عنوان 0225فدراسیون والیبال اسپانیا نیز از سال 

تص اویر و   DVDیورو برای توساه والیبال در مدار  با استفاده از کت اب،   305222بودجه ای بالغ بر 

. با  و ساک و توپ بین دانش آموزان و مالمان فاال در وروژه آس از ک رد  ووستر ای آموزشی ،توزیع ل

مدرس ه و در س ال تحص یلی     022، 0226/0220مدرس ه،  622،  0226  /0225در سال تحصیلی 

در حالیکه تاداد م دار  داوطل ب در و روژه    . مدرسه در این وروژه فاال بودند 0522، 0220/0220

 .بسیار بیشتر از این میزان بود

ل در مدار  مقاطع مختلف اجرا کرد که ا داف وروژه برای توساه والیبا 3دراسیون والیبال ایتالیا نیز ف

 :زیر را دنبال می کرد

 بهبود کمی و کیفی والیبال در مدار  -1

تبلیغ والیبالچ به منظور جذب تاداد بیشتری از نونه االن و نوجوان ان و مالم ین ورزش ب ه ای ن       -0

 رشته ورزشی

 توساه انواو بازی  ای والیبال مناسب برای سنین مختلفایجاد و  -3

 اگر برنامه توسعه استعدادها را. ارتباط تنگاتنگی بین استعدادیابی و توسعه استعدادها وجود دارد

بنابراین استعدادیابی و . مانند کارخانه ای تصور کنیم، مواد اولیه آن در استعدادیابی تأمین می شود

با هم در یک برنامه انجام شوند، مستعدترین افراد بدون قرار گرفتن در یک  پرورش استعدادها باید

 . سیستم تمرینی مناسب به بی استعدادترین افراد تبدیل می شوند
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 :مراحل کلی رشد و توساه ورزشکار

 (سال 6تا  4سال یا  6تا  2)شروو فاال  -1

 کردنبررسی (. سال0تا5سال،دختران7تا6وسران)انجام فاالیت  ای وایه  -2

انتخا  بدرای  .(سال11تا0سال،دختران10تا7وسران) یادگیری به منظور ورورش یافتن  -3

 رشته های ورزشی مختلف

 تمرین کردن به منظور ورورش یافتن -4

 تخصصی شدن در رشته ورزشی(.سال14تا11سال،دختران15تا10وسران)

 تخصصی شدن بیشتر(.سال10تا14سال،دختران10تا15وسران)یادگیری رقابت کردن -5

باالترین سدط   (. س ال 02تا10سال،دختران01تا10وسران )قابت کردن برای ویروزی ر -6

 عملکرد

 فعالی  برای زندگی -7

 :عامل موءثر در عملکرد ورزشکار 11

 (سریع و دقیق تصمیم گیریحرکتی ، تکنیکی،تاکتیکی،) مهارت  ا -1

 سرعت -0

 اناطاف وذیری -3

 استقامت -4

 قدرت -5

 ساختاربدن -6

 عوامل ذ نی و روانی -0

 استراحتتغذیه و  -0

 آموزش دیدن و تالیم -7

 شرایط اجتماعی و فر نگی -12
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 ,Skills, Speed, Suppleness(flexibility):گفت   ه م   ی ش   ود   5Sعام   ل اول  5ب   ه 

Stamina(endurance), Strength 

 

 :اکثر برنامه های استعدادیابی و پرورش استعدادها که باید برطرف شوند خطاهای

مبنای سن توساه و س ن بیول وژیکی باش د ب ر مبن ای س ن       تمرین و مسابقه بیش از آنکه بر  

 .شناسنامه ای می باشد

برنامه  ای تمرینی، حداکثر بهره را از دوره  ای مهم و حی اتی س ازگاری   ای ورش تاب ب ه       

 .تمرینات ویژه نمی برد

تأکی د  ( تمرین و توساه بازیکن ان )تمرین و مسابقه در مراحل مختلف بیش از آنکه بر فرآیند  

 .تأکید دارد( ویروزی در مسابقه)داشته باشد بر نتایج کوتاه مدت 

 .بازیکنان در حال رشد و توساه تمایل دارند که کمتر تمرین کنند و بیشتر مسابقه د ند 

برنامه  ای تمرینی و مسابقه ای بزرگساالن برای ورزشکاران در حال رشد و توساه اعمال می  

 .شود

ایجاد شده و رشد یافته برای مردان، برای زن ان نی ز ب ه  م ان     برنامه  ا و روش  ای تمرینی  

 .صورت مورد استفاده قرار می گیرد

 .جابجایی  ا و مهارت  ای ورزشی وایه به طور مناسبی آموزش داده نمی شود 

کی   ای ورزشی مدار ، برنامه  ای تفریح ی و سی ر حرف ه ای و برنام ه   ای تمرین ی و        

 .و یکپارچگی  ایفی با  م دارند مسابقه ای حرفه ای ارتباط

آگاه ترین و باتجربه ترین مربیان بیشتر تمایل دارند تا با ورزشکاران با س نین ب االتر و س طح     

اکثر مربیانی که با بازیکنان در حال رشد کار می کنند از مهارت، تجربه و دانش . باال کار کنند

 .کافی برخوردار نیستند

 :نتایج این خطاها

برنامه  ای تمرینی و مسابقه لذت نمی برند، چراکه این برنامه  ا برای بزرگس االن  کودکان از  

 .طراحی شده است و بیشتر بر نتایج تمرکز دارد تا بر فرآیند

کودکان و بزرگساالنی با توانایی  ای حرکتی ، تکنیف  ا و مهارت  ای   ایف و فاق د وای ه     

 .مناسب در آمادگی جسمانی
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دن برنامه  ا در سطوح مختلف در  ریف از تیم   ای مدرس ه، منطق ه،    به دلیل یکپارچه نبو 

 .استان، باشگاه، و ملی، بازیکنان به مسیر ا و جهات مختلف و گاه متضاد  دایت می شوند

به دلیل عدم حمایت یکپارچه و مداوم، بازیکنان انگیزه خود را از دست می د ن د، در نتیج ه    

 .سطح عملکرد آنها کا ش می یابد

 دان برنامه رشد و توساه ساختاریافته برای نسل بادی بازیکنان بین المللیفق 

 عملکرد بی ثبات در سطح بین المللی 

مصدومیت  ا، نا امیدی و بی انگیزگی، از دست دادن توان برای ادامه ورزش به دلیل تمرین و  

 فشار بیش از حد

 :عامل مؤثر در اجرای موفق برنامه رشد و توسعه 11

 سن توساه و سن بیولوژیکی در ارتباط با سن شناسنامه ایتوجه به  -1

 ساعت تمرین 12222سال و  12توجه به قانون  -0

 توجه به دوره  ای مهم و حیاتی تمرین وذیری -3

 آموزش حرکات وایه در محیطی لذت بخش و در فرآیندی ساختار یافته و ویشرونده -4

 تخصصی کردن به موقع -5

 .و ریکاوریچ مدیریت زماندوره بندی مناسب تمرینات، مسابقات  -6

 رشد و ورورش فاکتور ا و توانایی  ای ذ نی، جسمانی، روحی و احساسی و شناختی -0

 سیستم یکپارچه در اجرای برنامه استادادیابی و ورورش استاداد ا -0

سال،  15تقویم مسابقات بر اسا  شرایط سنی در بازه  ای زمانی کوچکترچ مثی  مسابقات زیر  -7

انتقال بازیکنان زود بالغ به رده ی سنی باالتر و بازیکنان دی ر  ... . سال و  10سال، زیر  16زیر 

 .بالغ به رده سنی وایین تر

 بهبود مستمر و سازگار شدن با شرایط جدید -12

 

 والدین و استعدادیابی  

به یف  اوعدم گرایش  مشخ  است که والدین به عنوان حامی ورزشکار نقش مهمی در گرایش یا

و  مچنین فشار و  و انتظارات والدین با موفقیت و لذت میزان مشارکت، حمایت. ورزش خا  دارند

اول شرکت بچه  ا  اعتقاد دارد والدین می خوا ند در سال  ای "بلوم" .مرتبط است ورزشکار استر 

. اصلی  ستند تصمیم گیرنده نقش حمایت کننده داشته باشند آنها( و  مچنین تمرینات)در مسابقات 
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نشان می د ند و در اواخر ، ورزشکاران  در اواسط، والدین و ورزشکاران نقش مشارکتی بیشتری از خود

حمایت  محدود می شود و صرفا  حالیکه نقش والدین کامی  ملزم می کنند در عملکردخود را به بهبود 

  .مالی را انجام می د ند

مطلوب نیست که والدین تصمیم . نه والدین چورزشکار نخبه شوندبچه  ا باید تصمیم بگیرند که یف 

ورزشکار نخبه شدن یا یف ورزش خا  باشد  باید در جهت یف( نوجوان)بگیرند که زندگی یف کودک 

مکن است والدین علیرسم میل باطنی یف نوجوان م.(. دخود کودک باید تصمیم گیرنده اصلی باش)

این مو وو می تواند عیوه براتیف وقت، سبب  .شرکت د ند وا شانتصمیم بگیرند او را در ورزش دلخ

از آن رشته ورزشی شود و چه بسا او را نسبت به محیط ورزش بدبین  سرخوردگی و کناره گیری فرد

 محدود است لذا بر اسا  این واقایت نمی توان به طور ورزشکار نخبه شدن کامی  فرصت  ای. کند

  .دک را به سمت یف ورزش خا  سوق دادا تصادفی کویخودخوا انه 

 نقش والدین در موفقی  قهرمانان المپیک 

و ب ا حمای ت بخ ش عل م و ف ن آوری ورزش      در دانشگاه کارولینای شمالی  0221وژو شی که در سال 

ذ ن ی و  کمیته المپیف امریکا بر روی قهرمانان المپیف انجام شد، نشان داد که آنه ا دارای خصوص یات   

 :می باشندروانی زیر 

 توانایی تمرکز 

 قدرت روانی 

 توانایی  دف گذاری 

 وش ورزشی  

 توانایی سلبه کردن بر موانع و ویروز شدن 

 مبارزه طلبی 

 اعتماد به نفس 

 اطاعت از مربی 

 اشتیاق فراوان 

 داشتن انگیزه درونی 

 خوشبینی زیاد 

 کمال گرایی اناطاف وذیر 
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 ثبات در عملکرد 

 (و فاالیت با جنگندگی زیاد توانایی حفظ آرامش) کنترل روانی 

 :عواملی که باعث توسعه چنین خصوتیاتی در ورزشکاران می شوند

 جاماه 

 والدین 

 (مثل مالمان و دوستان) افراد سیر ورزشی 

 خود ورزشکار 

 (مثل مربیان و مسئولین ورزشی) محیط و افراد ورزشی 

 فرایند خود ورزش 

 نقش والدین در موفقی  قهرمانان المپیک

آنها می توانند از نظ ر م الی ،   . تاجب آور نیست که والدین نقش مهمی در توساه استاداد ا دارندخیلی 

در ای ن و ژو ش مش ا ده ش د ک ه وال دین        .روحیه اجتماعی و آماده سازی از فرزند خود حمایت کنن د 

 :قهرمانان المپیف فاالیت  ای ویژه زیر را انجام می داده اند

  هستندبسیار به فرزند خود متعهد. 

 شیوه زندگی فعالی را برای خود و اعضای خانواده طراحی کرده اند. 

 فرزند خود را به ورزش های مختلفی می گمارند . 

 را بر عهده می گیرند به محل تمرین رف  وآمد فرزند خود. 

 به تمرینا  و مسابقا  فرزند خود اهمی  می دهند. 

 از او می کنند دهند و حمای  قابل توجهی انگیزه زیادی به او می. 

یکپارچه از این جه ت ک ه   . خانواده ای که قهرمانان در آن رشد کرده اند  م یکپارچه و  م مجزا  ستند

مجزا از ای ن جه ت ک ه    . اعضای خانواده در حمایت، سازگاری و  ما نگی با  م استوار و با ثبات  ستند

 .ید انگیزه می د ندبرای جستجوی چالش  ا و موقایت  ای جد والدین به فرزندان خود

در مراحل اولیه دوران ورزشی قهرمانان،  دف اصلی والدین آنها ویروز شدن در مسابقات یا حضور در 

مسابقات المپیف نبوده است، بلکه آنها روی شادی و نشاط فرزند خود، ایجاد تاادل در ویشرفت و تفریح 
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آنها روی ویروزی و موفقیت فرزند خود تأکید با اینکه  .و توساه  مه جانبه و عمومی او تمرکز می کردند

در عین حال والدین بر تمرین و فاالیت سخت،  .می کردند اما  دف اولیه و اصلی آنها این نبوده است

در طول دوره  ای میانی و قهرمانی نیز والدین . داشتن روحیه و رویکرد مثبت و نظم تأکید می کردند

در طول سه دوره . فقیت فرزند خود ایفا می کردندنقش مهمی در حفظ روحیه ویروزی و مو

 (.از ر بر به ویرو) والدین نقش خود را تغییر می دادند( اولیه، میانی و قهرمانی)ورزشی

 :فاکتورهای مهم در پیش بینی عملکرد آینده ورزشکاران

 فاکتور ای سیمت جسمانی، ذ نی و روانی -1

o سیمت عمومی برای انجام تمرینات ورزشی 

o نداشتن نا نجاری  ای جسمانی 

o قدرت بینایی و شنوایی 

o نداشتن آسیب دیدگی  ای مزمن 

 فاکتور ای آنترووومتریف -0

 قد 

 طول مفاصل مختلف بدن 

 ارتفاو یف دست و دو دست در حالت ایستاده 

 فاصله نوک انگشتان دو دست در حالیکه  ردو موازی زمین  ستند. 

 طول باالتنه 

 طول وایین تنه 

 طول انگشتان 

  وهنای کف دست و... 

 

 فاکتور ای قابلیت  ای جسمانی و حرکتی -3

o توان بی  وازی 

o آمادگی حرکتی 

o قدرت عضیت 

o سرعت و چابکی و چاالکی 

o سرعت عکس الامل 
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o  ورش و... 

 فاکتور ای ذ نی و روانی -4

o قدرت یادگیری 

o توجه و تمرکز 

o  وش  یجانی یا EQ 

o اعتماد به نفس 

o و سخت کوشی وشتکار 

o  حفظ آرامش و... 

 فاکتور ای محیطی و اجتماعی -5

o حمایت خانواده 

o شرایط اقتصادی 

o گروه دوستان 

o  شرایط آموزشی و فر نگی محل زندگی و. ... 

 فاکتور ای تکنیکی  -6

این فاکتور بیشتر در مراحل وایانی استاداد یابی مورد استفاده ق رار م ی گی رد ک ه در آن عملک رد      

لی مقایسه می شود و اس تفاده از آن در مراح ل اولی ه    تکنیکی بازیکن با باالترین استاندارد بین المل

 .استادادیابی ماموال  گمراه کننده خوا د بود

 استعدادیابی یهاتس  

ایمنی، اعتبار، روایی و وایایی، استفاده از تجهیزات : استادادیابی باید از اصولی ویروی کرد  ایآزمون در 

و  مینط ور رعای ت مس اوات در ش رایط زم انی، مک انی و       ، و امکانات یکسان برای  مه آزمون شونده  ا

 .دیگر توجه به سن نسبی و سطح بلوغ آزمون شونده  ا می باشد مهممو وو  .روانی در گرفتن آزمون  ا

تادادی از مایار ای الزم برای آنکه تست  ای استادادیابی اثربخش باشند، شناسایی ش ده ان د، در ای ن    

 :قسمت نگا ی به آن  ا خوا یم داشت

 پایداری 

 باید وایدار باشد و در طول زمان تغییر نکند  متغیری که مورد سنجش قرار می گیرد

متغیر باید جنبه . و  مینطورحداقل تأثیر را از رشد و توساه فرد مورد ارزیابی بپذیرد



 www.volleyball.ir  07             کمیته آموزش فدراسیون والیبال 

 

. ژنتیکی قوی ای داشته باشد و مستقل از تجربه و س طح تمرین ات ورزش کار باش د    

 .ورزشکار مانند آزمایش بر روی تاداد تار ای عضینی تند انقباض و کند انقباض

 

 Tunneling ( ویش بینی کننده قطای آینده ) 

متغیر باید در سنین نونهالی و نوجوانی قابل ارزیابی و سنجش باشد و به طور م وثری و  ایت   

 اگ ر ق د متغی ری ق وی در     . ورزشکار را در سن بزرگسالی و در آن ف اکتور و یش بین ی کن د    

tunneling  سالگی باید قد او را در بزرگسالی به ط ور دقی ق    0-0است، قد ورزشکار در سن

نیست به خاطر اینکه رشد افراد به طور  tunnelingقد، اما مثال خوبی برای . ویش بینی کند

باضی  ا رشد سریاتری دارند و زودتر بالغ م ی ش وند، ای ن اف راد در     . مانی داری متغیر است

نس بت  . سن مشابه، از کسانی که کندتر رشد می کنند و دیرتر بالغ می ش وند بلن دتر  س تند   

کوت اه ب ودن دس ت   ا     باش د، مث ل     tunnelingمثال خوبی برای  شاید طول مفاصل به  م

 .نسبت به تنه و قد

 مرتبط با عملکرد 

متغیر ایی که برای استادادیابی مورد استفاده قرار می گیرند باید ارتباط درونی و محکم ی ب ا   

متغیر   ای مه  م و حی  اتی ش  امل . عملک  رد ورزش  کار در آن ورزش تخصص  ی داش  ته باش  د 

زشکاران موفق در آن رش ته ورزش ی   فاکتور ای اصلی و زیربنایی مشترک در میان  مه ی ور

خا  می شود، این متغیر  ا لزوم ا  ق ادر ب ه متم ایز ک ردن ورزش کاران برجس ته از یک دیگر         

نیستند، مثی  از فاکتور ای اصلی و مهم برای مدافاان میانی در والیب ال ای ن اس ت ک ه دارای     

ای ن وس ت در س طح ب اال      اما متغیر قد نمی تواند بین بازیکنان در .متر باشند 0قدی بیش از 

سرعت طول دست  ا ، اندازه کف دست ، ، دیداریتمایز ایجاد کند، شاید سرعت عکس الامل 

 .یا میزان اثربخشی در دفاو روی تور متغیر مناسب تری باشد در جابه جایی به وهلو و

 سنجش منسجم و یکپارچه 

ممکن اس ت تس ت   ا    . نه باشدسنجش و ارزیابی مایار ا باید قابل اطمینان، ماتبر و بی طرفا

یف تست ممک ن اس ت ب ه درس تی ی ف      . قابل اطمینان و ماتبر باشند، اما بی طرفانه نباشند

ویژگی فیزیولوژیکی، روانی یا مربوط به ویکرشناسی را م ورد ارزی ابی ق رار داده باش د ام ا آن      

ورزش خ ا    ویژگی به تنهایی ویش بینی کننده ماتبری برای اس تادادیابی در ورزش ی ا آن  

 .نباشد، بنابراین این تست به تنهایی، برای استفاده در استادادیابی ماتبر نمی باشد
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 قابل اجرا بودن 

ک ه در قاب ل    ویژگی  ایی. نیاز است که ارزیابی مایار ا در محیط  مان ورزش قابل اجرا باشد

آس ان و  ثر  ستند ای ن اس ت ک ه تس ت بای د س اده ب وده، انج ام آن         اجرا بودن یف تست مؤ

مباحثه ادامه داری بین استفاده از تست  ای میدانی در مقابل . باشد(  field-based)میدانی

نظریه کلی این است که در انتخاب   ای اولی ه   . استفاده از تست  ای آزمایشگا ی وجود دارد

فاده باید از تستهای میدانی استفاده کرد و اینکه نتایج حاصل از این تست  ا می توانند با اس ت 

 .از تست  ای آزمایشگا ی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و گروه منتخب تری برگزیده شود

ثر باشد، یف رابطه ی قوی و خطی بین نتایج تس ت  درصد مؤ 122یف تست استادادیابی  اگر

به ص ورت گرافیک ی نش ان     صفحه بادنمودار . و نتایج ورزشکار در مسابقه وجود خوا د داشت

 ایی نس بت ب ه   م م ی توانن د       یج در ارزیابی و عملکرد در مسابقه چه حالتمی د د که نتا

محدوده ای که به صورت بیضی مشخ  شده، محدوده ای است که در آن تست . داشته باشند

استادادیابی اثربخش تر بوده است، زی را در آن مح دوده عملک رد در تس ت   ا و عملک رد در       

قسمت خطای منفی نشان د ند ی ورزش کارانی اس ت   . مسابقه تأیید کننده یکدیگر می باشند

ب ه  ) که امتیاز کمی در تست کسب کرده اند، اما در شرایط مسابقه عملکرد خ وبی داش ته ان د   

قسمت خطای مثبت مربوط به ورزشکارانی اس ت   .(.اشتباه بی استاداد تشخی  داده شده اند

به اش تباه  ) یج خوبی کسب نکرده اندکه در تست  ا عملکرد خوبی داشته اند اما در مسابقه نتا

به دلیل آنکه حالت  ای بسیار کمی وج ود دارن د ک ه نت ایج     . .(مستاد تشخی  داده شده اند

یف متغیر تنها، بتواند عملکرد در مسابقه را به طور اثربخشی ویش بینی کندچ به منظور ور یز 

مؤثر در عملکرد ورزشکار را که از خطا در استادادیابی باید یف مجموعه از عوامل و متغیر ای 

و  مینط ور قب ل از    .بتوانند عملکرد او را در مسابقه  ویش بینی کنند، مورد ارزی ابی ق رار داد  

کامل شدن بلوغ از اتخاذ تصمیمات مهم و سرنوشت س از درب اره ورزش کاران بای د خ ودداری      

 .شود
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 مفاهیم پایه در استعدادیابی و پرورش استعدادها

توانایی ها و عملکرد اولیه  نونهاالن و نوجوانان ارتباط کمی با توانایی هدا و عملکدرد   : 1مفهوم 

یکی از دالیل این ارتباط پایین این اس  که میزان بلوغ نونهاالن و نوجوانان . نهایی آن ها دارد

 .تفاو  زیادی با هم دارد

ل یا نوجوانی وتانسیل باالیی داشته باش د  ممکن است نونها. می شود پتانسیلمربوط به  استعدادکلمه 

، و ...(به دلیل میزان بلوغ کمتر، سابقه تمرین ی کمت ر و   ) ولی در حال حا ر عملکرد خوبی نداشته باشد

برعکس یانی ممکن است نونهال یا نوجوانی در حال حا ر عملک ردی بس یار ع الی داش ته باش د ول ی       

تحقیق ات نش ان داده اس ت    . ی بین المللی را نداشته باشدوتانسیل تبدیل شدن به یف بازیکن سطح باال

آمار ا نشان م ی د  د   . که موفقیت اولیه شاخ  سیرقابل اعتمادی برای موفقیت در بلند مدت می باشد

س الگی   10و  11افرادی که در بزرگسالی در رشته خود نخبه بودند، در بین سال  ای % 12که کمتر از 

ابراین نمی توان به دقت ویش بینی کرد که کدام نونه ال ی ا نوج وان در    بن. عملکردی شاخ  داشته اند

 .آینده به سطح باال خوا د رسید
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 آشنایی با انواع سن ها

لغات رشد و بلوغ اسلب با  م به کار می روند و گا ی نیز مترادف قلمداد م ی ش وند، ام ا   ر ک دام ب ه       

مربوط می ش ود ب ه تغیی رات قاب ل مش ا ده ی      رشد . فاالیت  ای بیولوژیکی ویژه ای مربوط می شوند

بلوغ . مرحله به مرحله در کمیت و تغییرات قابل اندازه گیری در اندازه بدن مثل قد، وزن و درصد چربی

اما مربوط می شود به تغییرات کیفی سیستم س اختاری و عملک ردی ب دن مانن د تب دیل سض روف ب ه        

مفهوم توساه  مچنین . ل بین رشد و بلوغ در گذر زمانتوساه مربوط می شود به رابطه متقاب. استخوان

سدن  . شامل جنبه  ای اجتماعی، روحی روانی، فکری و عقینی و ادراکی نونهال و نوجوان نیز می شود

نونهاالنی با . مربوط می شود به تاداد سال  ا و روز ایی که از روز تولد فرد گذشته است شناسنامه ای

چن د س ال ب ا   م      سن بیولدوییکی توانند از نظر سطح بلوغ بیولوژیکی یا سن شناسنامه ای برابر می 

 سن اسدتخوان بنددی  . باضی از نوجوانان زودبالغ و باضی دیگر دیربالغ  ستند. اختیف داشته باشند

مربوط می شود به بلوغ استخوان  ای فرد و ب ا می زان ویش رفت در تش کیل اس تخوان   ا در س اختار        

 .ین می شوداستخوان بندی فرد تای

مربوط می شود به تاداد سال  ا و ماه   ایی ک ه ورزش کار ص رف  تم رین در در       سن تمرین عمومی

مربوط می شود به تاداد سال  ا و م اه   سن تمرینی در ورزش خاص. ورزش  ای مختلف کرده است

طراح ی   این دو سن کاربرد زیادی در شیوه.  ایی که فرد در ورزشی خا  مشغول به تمرین بوده است

 .تمرین، بررسی میزان ویشرفت ورزشکار و استاداد یابی دارند

س ن نس بی   . نونه االن و نوجوان ان م ی باش د     سن نسبیاما سنی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، 

از آنج ا ک ه مربی ان    . مربوط به این می شود که نونهال یا نوجوان در کدام ماه سال به دنی ا آم ده اس ت   

دسته بندی می کنند، م ثی  ورزش کاری   ( ماموال  سال مییدی)ن را بر اسا  سال تولدماموال  ورزشکارا

که در ماه فروردین به دنیا آمده ممکن است با ورزشکاری که در ماه اسفند  مان سال به دنی ا آم ده در   

ما  ه  این تفاوت چندین ( سال 16کمتر از ) در سنین وایین. یف گروه تمرینی و مسابقه ای قرار بگیرند

ماه  م برسد باعث ایجاد برتری برای ورزشکارانی می شود که در ابتدای سال ب ه   11که ممکن است به 

این مو وو می تواند باعث شود تا آنها موقایت بهتری برای دستیابی ب ه موفقی ت داش ته    . دنیا آمده اند

  .باشند
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 :نکته هایی در مورد رشد و بلوغ

یش بینی در رشد جسمانی پیروی می کنند، امدا ندرا ایدن    تمام افراد از الگوی قابل پ -1

در  cm6قبل از جهش رشدی، کودک ان ب ا ط ور می انگین      .رشد در افراد مختلف متفاو  اس 

 .به وزن آنها ا افه می شود kg0سال قد می کشند و تقریبا 

 اوج سرعت افزایش قد(PHV ) س الگی ب رای  ( 13و 11ب ین  )5/10به طور میانگین تقریب ا  در 

 .سالگی برای وسران رخ می د د( 15و  13بین )14دختران و در 

  سال از نظ ر بیول وژیکی ب ه وی ژه در      5ورزشکارانی با سن شناسنامه ای یکسان، ممکن است تا

ساله، یکی ممکن اس ت ک ه    13بنابراین دو ورزشکار . دوره بلوغ با  م اختیف سن داشته باشند

 .ساله باشد 16ساله و دیگری  11از نظر بیولوژیکی 

والدین، باشگا ها و مربیان باید ورزشکاران را بر طبق متغیر  ای مربوط به رش د آنه ا   : پیشنهاد

الگوی انفرادی رشد  ر ورزشکار در گروه بندی آنها در باشگاه و در طراحی برنام ه  . آموزش د ند

دقیق فرآیند رشد ورزشکاران برای اطمینان یافتن از اینکه ثبت . تمرین باید مورد توجه قرار گیرد

موجود می باشد، ویشنهاد می شود ثبت قد در حال ت ایس تاده و نشس ته، و فاص له دو دس ت در      

حالت باز و موازی زمین،  ر سه ماه یکبار انجام شود و نتایج آن ب ه ط ور م نظم ثب ت و ذخی ره      

  .شود
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خدار  از کنتدرل   عملکرد ورزشکار می تواند تأثیر زیادی از بلوغ بپهیرد، چیزی کده   -2

بنابراین برخی ورزشکاران نوجوان در عملکرد خود نسب  به دیگدران برتدری   . اوس 

 .دارند

    در آساز، ورزشکارانی که زود بالغ می شوند از لحاظ اندازه  ای بدن و شرایط جس مانی نس بت

ت ب ه  به ورزشکارانی که دیر بالغ می شوند برتری دارند و سالبا  دارای عملکرد بهتری   م نس ب  

ورزشکاران زود بالغ به دلیل برتری در رش د جس مانی و ن ه لزوم ا  برخ ورداری از      . آنها  ستند

. استاداد، توانایی یا مهارت بیشتر و بهتر، موفقی ت   ای اولی ه بیش تری را تجرب ه م ی کنن د       

برعکس، ورزشکاران دیربالغ شکست و ناامیدی راتجربه م ی کنن د، ب ه خ اطر اینک ه از لح اظ       

 .خود عقب تر  ستند( شناسنامه ای)و جسمانی از  مساالن فیزیکی

 

 

         ورزشکاران دیربالغ اسلب در سنین وای انی نوج وانی، عملک ردی مش ابه ی ا فرات ر از ورزش کاران

باضی از ورزشکاران دیرب الغ ب ه خ اطر ع دم     . زودبالغ خوا ند داشت، البته اگر در ورزش بمانند

یف، از ورزش کناره گی ری م ی کنن د ی ا از ت یم کن ار       دستیابی به موفقیت اولیه یا عملکرد  ا

 .گذاشته می شوند

      دنبال کردن عملکرد ورزشکارانی که در نونهالی و ابتدای نوجوانی موف ق ب وده ان د و عملک ردی

آنه ا در س الهای با د   م دارای عملک ردی      % 05برجسته داشته اند ، نشان می د د که فق ط  
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می د د ک ه موفقی ت اولی ه و زود نگ ام، تض مین کنن ده       این مو وو نشان . برجسته بوده اند

 .موفقیت  ای بادی نیست

 اسلب ورزشکاران دیر بالغ در رقابت با ورزشکاران زودبالغ کار سختی در دس تیابی ب ه   : پیشنهاد

والدین، باشگاه  ا و مربیان باید به ورزشکاران زود بالغ کمف کنن د ت ا در آین ده    . موفقیت دارند

یف وسیله برای انجام این کار آن اس ت ک ه   . ند و عملکردی برجسته داشته باشند م موفق بمان

ورزشکاران زود بالغ را مجبور کنید تا بدون توجه به سن، با ورزشکارانی ب ا تون ایی   ای مش ابه     

عیوه بر این، اقداماتی را برای عیقه مند نگه داشتن ورزشکاران دی ر ب الغ ب ه    . خود رقابت کنند

م د ید، چون که آنها اسلب ب ه دلی ل موفقی ت   ای مح دود اوای ه، احس ا  ع دم         ورزش انجا

شایستگی کرده و از ورزش کناره گیری می کنندچ با روش  ای خیقانه به آنها کم ف کنی د ت ا    

 .موفقیت  ایی را تجربه کنند

تفاو  های جنسیتی در رشد جسمانی و در زمان جهش رشدی، در ایجاد تفاو  کلی در  -3

 .ل بدن زنان  و مردان موثر اس قد و شک

         تفاوت  ای  ورمونی در زنان و م ردان باع ث تغییرات ی در ترکی ب ب دن در دوره بل وغ م ی ش ود .

ت أثیر مثب ت ی ا    ) تغییراتی که خارج از کنترل ورزشکار است اما می تواند بر عملکرد او تأثیر بگذارد

 ورم ون  )زایش سطح  ورم ون تستس ترون  تأثیر بلوغ در عملکرد ورزشکاران وسر به دلیل اف(. منفی

مثبت خوا د بود در حالیکه این تأثیر درعملکرد ورزشکاران دختر به دلیل افزایش سطح ( عضله ساز

و کا ش سطح  ورمون تستسترون منف ی خوا  د   (  ورمون افزایش د نده چربی) ورمون استروژن

 .بود

 و در بلوغ جهش رش دی ش دیدتری    چونکه وسران دوره طوالنی تری در رشد دوران کودکی  ستند

مختلف توساه  در مراحل. دارند، مردان بالغ، عموما  ، درصد بیشتری از قد خود را در وا ایشان دارند

بن ابراین  م راه ب ا توس اه     . باید استادادیابی و انتخاب استاداد ا برای مرحل ه با د ص ورت گی رد    

استاداد ا نیز به صورت مس تمر بای د انج ام     استاداد ا در مراحل گوناگون ، استادادیابی و انتخاب

 .شود

....بخش اول پایان   
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