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 استعداد یابی اولین مرحله درLTAD (  برنامه بلند مدت

 .می باشد( پرورش ورزشکاران

  ،بدون برنامه ای جامع و کامل برای پرورش استعدادها

 .استعدادیابی عمال اتالف وقت و منابع خواهد بود

 مستعد ترین افراد بدون قرار گرفتن در یک سیستم تمرینی

 .مناسب، تبدیل به بی استعدادترین افراد می شوند
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 نهفته  اسه د در ایهی  هین بی هی      پیش بینیی  در استعدادیابی نوعی
انتظار می رود ک  فرد کار مورد نظر را بهتر از کارهای دیگهر و بهتهر از   

 .افراد دیگر انجام دهد
  ی  علاستعدادیابی در ورزش یع ی کشف و ب  ف(:  2000)بومپا

مخصوص فرد و هدای  آنها در مسیر توانایی های بالقوه رساندن 
 .صحیح آن

 

اسهتعدادیابی یع هی   : ری گر در تعریف کاربردی استعدادیابی اعتقاد دارد
د روانهی ذه ی و اجرا از طریق س جن ویژگیهای جسمانید پیش بینی 

 .اجتماعی و همچ یی توانایی های تک یکی
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استفاده بهی   از امکانات در رشد بازیک ان 

افزاین کارایی و انگیزه مربیان 

افزاین رقاب  بیی بازیک ان و تسریع در  یشرف  آنان 

افزاین اعتماد ب  نفس بازیک ان 

علمی تر شدن شیوه های تمریی 

education@volleyball.ir 



عدم توج  ب  عالیق فرد 

تخصصی کردن بین از حد زوده گام 

 (خطای مثب ) افشاری بر اشتباه در استعدادیابی 

  مرتکب شدن خطای م فی؛ و ضرب  روحی ب  بازیک ی ک  در واقع

 (... , A, B, Cتشکیل تیم های : راه حل) مستعد اس  
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فاکتورهایی که در استعدادیابی مورد سنجش قرار می گیرند: 

 (نداشتی بیمارید عدم ضعف بی ایی و )سالمت عمومی جسمی و ذهنی... 

 (...قدد طول دس  ها و  اهاد طول مفاصل و )ویژگی های آنتروپومتریک 

 ویژگی های فیزیولوژیک 

 ویژگی های ذهنی و روانی( شتکارد تمرکزد EQ د توان یادگیری باال و)... 

شرایط اجتماعی و خانوادگی 

 تکنیکی و مهارتیویژگی های 
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 کلمات کلیدی در استعدادیابی تیم های فوتبال اروپایی مانند آژاکس
 :و بارسلونا

 
 TIPS   (Technique , Intelligence ,Personality 

,Speed) 
 (سرعت، شخصیت، هوش، تکنیک)

 
 TABS (Technique , Attitude, Balance, Speed) 

 (سرعت،تعادل، رویکرد، تکنیک)
 

 SUPS (Speed, Understanding, personality , Skill) 
 (مهارت، شخصیت، درک، سرعت)
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Viva volei  برنامه ای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در والیبال

 .برزیل می باشد

 1998افتتاح در سال 

 مورد حمایت  2003در سالUNESCOقرار گرفت. 

 اخذ گواهینامهISO 9000/2000 

 مرکز در سراسر برزیل تأسیس شده بود که بیش  100بیش از  2008در سال

 .نونهال و نوجوان را تحت پوشش داشت 100000از 
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 :مفهوم اول
توانایی ها و عملکرد اولیه نونهاالن و نوجوانان ارتباط کمی با 

 .  عملکرد نهایی آنها دارد
 

 .از دالیل ایی موضوعد تفاوت در سطح بلوغ و سی تمری ی آنها می باشد
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سی ش اس ام  ای 
 (سطح بلوغ)سن بیولوژیکی 
 افراد زود بالغ             
 افراد دیربالغ             

  (رشد فکری و شعور اجتماعی)سی توسع 
 (تعداد سال ها و ماه هایی ک  فرد ورزش می ک د)سی تمری ی عمومی 
 (تعداد سال ها و ماه هایی ک  فرد در ورزشی خاص تمریی می ک د) سی تمری ی ویژه 

 ای ک  فرد متولد چ  ماهی از سال می باشد؛ ماه های ) سن نسبی
 .(ابتدایی سال یا ماه های انتهایی
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 بلوغ
 

 .سالگی رخ می دهد 13و  11در دختران بین 
افزاین هورمون استروژند افزاین چربید اف  عملکرد 
 

 .سالگی رخ می دهد 15و  13در پسران بین 
  افزاین هورمون تستستروند افزاین قدرت و توان هوازید بهبود

 عملکرد
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افراد زود بالغ 
 عملکرد بهتر نسبت به همساالن ، به دلیل قدرت بیشتر و  

 .نه لزوماً استعداد بیشتر
 .باید با گروه های سنی باالتر تمرین کنند و مسابقه دهند

 

 افراد دیر بالغ 
 .عملکرد ضعیف تر نسبت به همساالن

 .باید با گروه های سنی پایین تر تمرین کنند و مسابقه دهند
 .    نباید احساس سرخوردگی  و ناامیدی کنند

 .                     در پاهارشد بیشتر 
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 سن (ب  طور تقریبی) درصد رشد در پسران (ب  طور تقریبی) درصد رشد در دختران

77.8 72.2 8 
81.1 75.4 9 

84.5 78.2 10 

88.4 80.9 11 

92.5 83.9 12 

95.5 87.5 13 

97.6 91.5 14 

98.8 95.2 15 

99.8 98.1 16 

99.9 99.4 17 

100  100  18 
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 همانطور ک  در جدول مشاهده می ک ید فرآی د رشد برای دختران تقریباً در
 .سالگی  ایان می یابد 18سالگی و برای  سران در سی 17سی 

 با استفاده از فرمول زیر محاسب  قد نهایی نونهال و نوجوان کار ساده ایس: 

 

( درصد رشد)÷(100×قد فعلی =) نهاییقد 

 

 180سال  با قد  13مثالً قد تقریبی نهایی یک نوجوان دختر cm    و شهرای
 : بلوغ عادی ای گون  محاسب  می شود

188.5 cm =(99/5)÷(180×100=)قد نهایی 
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   دخترانقد تقریبی برای  حداقل پسرانقد تقریبی برای  حداقل

141 cm 140 cm 8 سال 

147 cm 146 cm 9 سال 

152 cm 152 cm 10 سال 

157 cm 159 cm 11 سال 

163 cm 166 cm 12 سال 

170 cm 172 cm 13 سال 

178 cm 176 cm 14 سال 

185 cm 178 cm 15 سال 

191 cm 179 cm 16 سال 

193 cm 180 cm 17 سال 

195 cm 180 cm 18 سال 
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 :مفهوم دوم
 .قهرمانان باید در طول یک برنامه بلند مدت و منسجم ساخته شوند

 
 

  ".سال تالش شدید و مستمر انجام دادم 10من برای برتر شدن در هر کاری، "
 سیمون نوبل
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ساع  تمریی باکیفی  برای رسیدن ب   10000سال و  10هر ورزشکار
 .اوج عملکرد خود نیاز دارد

 سالگی   12تا  11اکثر قهرمانان المپیک تمریی در آن ورزش را از سی
 .شروع کرده اند

  تمری ات باید هم  . باید ساختار یافت د م ظم و باکیفی  باشدتمری ات
اگر فقط جسم . ذهی بازیک ان را  رورش دهد و هم جسم آنها را

 .بازیکنان پرورش یابد ده ها هزار ساعت تمرین هم کافی نیست
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مفهوم سوم: 
  تمرینات باید ویژه و تخصصی باشند و به دوره های حساس

 .تمرین پذیری توجه ویژه شود
 
   برای ای ک  ورزشکار ب  اوج عملکرد خود دس  یابد ضروری اس  ک

 .در ایی دوره ها تمری ات م اسب ب  او داده شود
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 (:5S)توانایی و ظرفیت اصلی برای رسیدن به اوج عملکرد5

 

 (Strength)قدرت 1.

 (Stamina , endurance)استقام   2.

 ( Suppleness , flexibility)انعطاف  ذیری 3.

 (Speed)سرع  4.

 (Skill)مهارت یا تک یک 5.
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قدرت 
 

  جره ی حساس و مهم تمریی  ذیری برای قدرت وجود   2برای دختران 
آغاز می شود و دومی با شروع اولیی   PHVداردد اولی بالفاصل   س از 

 .  قاعدگی
 

 PHVماه  س از  18تا  12 سران فق  یک   جره وجود دارد و آن برای 
 .آغاز می شود
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استقامت 
 .آغاز می شود PHVبا آغاز  
 

 .با افزاین نرخ رشد باید روی تمری ات ظرفی  هوازی تمرکز شود
 

 .با کاهن نرخ رشد باد روی توان هوازی تمرکز شود
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انعطاف پذیری 
 

هم برای دختران و هم برای  سراند   جره ی حساس تمریی  هذیری بهرای   
عالوه بهر ایهی در طهول    . سالگی قرار دارد 10تا  6انعطاف  ذیری بیی س یی 

 .باید توج  ویژه ای ب  انعطاف  ذیری بشود PHVدوره ی 
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سرعت 

در . دوره ی حساس و مهم برای تمهریی  هذیری سهرع  وجهود دارد     2
طول اولیی دورهد تمری ات باید روی توسع  چهابکی و چهاالکی تمرکهز    

در طول دوره ی دومد تمری ات باید روی توسهع  سیسهتم   . داشت  باشد
بهرای دختهراند اولهیی    . انرژی بی هوازی آالکتیک تمرکز داشهت  باشهد  

سالگی قرار دارد و دومیی  8و  6  جره ی تمری ات سرعتی بیی س یی 
برای  سران اولیی   جهره  . سالگی قرار دارد 13و  11  جره بیی س یی 

سهالگی قهرار دارد و   جهره ی دوم     9و  7سرع  بیی سه یی  تمری ات 
 .سالگی قرار دارد 16و  13بیی س یی 
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 مهارت و تکنیک
 
 11و  8بهیی سه یی   مهارتی تمری ات حساس برای برای دختران   جره 

 .سالگی 12و  9می باشد و برای  سران بیی س یی 
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