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عوامل موثر در عملکرد ورزشی              
یکی از چندین عامل موفقیت            =استعداد



High and low responder





استعداد ورزشی

لیل در ورزش به فردی گفته می شود که به دبا استعداد فرد 
برخورداری از سطوح معینی از

ویژگی های پیکری؛ -

ویژگی های فیزیولوژیکی؛ -

ویژگی های عصبی عضالنی؛ -

و ویژگی های روانشناختی -

سخ  شباهت بیشتری به نیازهای رشته ورزشی خاص دارد وپا
ی دهی بهتری به تمرین دارد وبنابراین در ورزش های معین

.  موفق تر عمل می کند

Agha-Alinejad H. (2020) 



استعدادیابی

الاستعدادیابی ورزشی یعنی شناسایی افراد دارای پتانسیل ورزشی با-

.استعدادیابی فرآیندی برای به حداکثر رساندن امکان موفقیت است-

ا تسهیل استعدادیابی با بهره گیری از یافته های علمی، فرآیند گزینش افراد ر-
.می کند و تعداد افراد دارای موهبت های طبیعی را به حداکثر می رساند

د که استعدادیابی ظرفیت تشخیص زودهنگام افراد با استعداد را باال می بر-
.کمک می کند تا تمرکز بیشتری بر فرصت های تمرین فراهم شود

Agha-Alinejad H. (2020) 



واژه شناسی استعدادیابی ورزشی

(Talent detection)شناسایی استعداد

ای برورزشکاران سطح باال شناسایی یا کشف استعداد هنگامی رخ می دهد که •

عضالنی و تعیین این که کدام یک از ویژگی های پیکری، فیزیولوژیکی، عصبی

ند هستند، آزمون می شوکننده های مهم موفقیت ورزشی پیشگوروانشناختی 

(. استعداد نیمرخ)

(Talent identification)استعدادیابی

که در تعریف می شودفرآیند ارزیابی ورزشکاران جوان استعداد یابی  به عنوان •

کنند و بنابراین می توان درباره نمیحال حاضر در ورزش ویژه ای شرکت 

(.  Woodman, 1987) انتخاب ورزش مناسب برای آن ها تصمیم گیری کرد 

Agha-Alinejad H. (2020) 



هرم استعدادیابي ورزشی

شركت در ورزش

آمادگي جسماني

رقابت

نخبگي

رمیلیون ها نف

صدها یا ده ها نفر

شركت كنندگان

Agha-Alinejad H. (2020) 



...واژه شناسی استعدادیابی ورزشی 

(Talent selection)گزینش استعداد
ی که در یک رشته ورزشغربال کردن ورزشکاران جوانی گزینش استعداد یعنی 

هاییآن ، برای تعیین(با بهره گیری از آزمون های ویژه)مشغول به فعالیت هستند 
.  مورد نظر دارنداحتمال باالیی برای موفقیت در ورزش که 

پرورش استعداد
ان پرورش استعداد به مرحله پایانی فرآیندی نزدیک می شود که در آن ورزشکار

شامل برنامه های تمرینی با امکانات مناسب، کادرمحیطی مناسب منتخب در 
ت یادگیری افزایش سرعدیگر برای رقیبانمربیگری با تجربه، تجهیزات کافی و 

.شرکت می کنندبهبود عملکرد و 

Agha-Alinejad H. (2020) 





استعدادیابی ورزشی

Agha-Alinejad H. (2020) 

شناسایی استعداد

روش عمل سیستم های شناسایی و پرورش استعداد

جمعیت استاندارد
/حرفه ای

المپیک
جوانان/نوجوانان

ملی

جوانان منطقه /نوجوانان

کشوری / ای
گزیده نوجوانان آماتور

محلی

مراحل پرورش استعداد



و استعداد یابیتمرین پذیري-

در یك دوره تمام دستگاه هاي فیزیولوژیكي بدن تمرین پذیرند، اما بدن به هر تمریني

اران براي دست یابي به اوج ظرفیت ژنتیكي، ورزشك. زماني معین پاسخ مي دهد

.باید هر تمرین مناسب را در دوره زماني مناسب اجرا كنند

Agha-Alinejad H. (2020) 



Agha-Alinejad H. (2020) 



Agha-Alinejad H. (2020) 



اصل توسعه سواد حرکتی            



تمرین پذیری قابلیت های زیست حرکتی             





سن رشدی-4

.داردافرادهایتواناییسطحدرایکنندهتعییننقشرشدیسن

Agha-Alinejad H. (2020) 



Relative Age Theory

• Gaelic Relative Elite Age Theory - some Gaelic players may miss out on a spot at the top level. This is 
simply due to the month that they are born on. Development difference greatest at U14/U16.

• Even when groupings are limited to 1 year categories, e.g. U15; U16; U17; U18, development 
differences can be great. In such cases players born in January and December will have almost a year 
difference in their age. 

• Ulster Elite Squads U16 – 7 times more people born in first 3 months than last 3
• 3 out of 4 born in first half of the year





عوامل ذهنی و شیوه زندگی                  



بهبود عملکرد ورزشی        =تحمل در برابر خستگی

Better performance

General health and athletic health

(Rate of Recovery in inter and intra session )

Fatigue  resist

(quantity of exercise) (quality of exercise)

Fatigue resist

(quantity  and quality of physical activity)

Fatigue  resist

( Quality of life



Mental Toughness

Without addressing the mental deficiencies we are limiting the chances of 
producing professional footballers” 

Jose Mourinho

Mental 
Toughness



سرسختی ذهنی یکی از مولفه های اصلی موفقیت در 

ورزش

یاق راز رسیدن به دستاوردهای برجسته، استعداد نیست بلکه ترکیبی خاص از اشت

.و پشتکار است
(Angela Duckworth) 



جایگاه عوامل موثر براجراي ورزشي: معیارهاي استعدادیابي
اجراي ورزشي

ساختار بدني

تكنیك/ مهارت 

اراده/ انگیزش 

سن بیولوژیكي

كیفیت تمرین

كمیت تمرین

سیستم هاي حمایتي

مدرسه، خانواده، باشگاه )

توانایي هاي (وفدراسیون هاي ورزشي

جسماني

عوامل درون زاد

اجراي ورزشي

عوامل برون زاد

اجراي ورزشي

سطح فردي اجرا

سطوح باالي اجرا
+

-

Ø

زمان

Agha-Alinejad H. (2020) 



Agha-Alinejad H. (2020) 

عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت افراد در ورزش

محیط

ژنتیک

ورزش های چرخه ای

توانایی های جسمانی و 

فیزیولوژیکی

توانایی های جسمانی و 

فیزیولوژیکی و مهارتی

ورزش های راکتی

توانایی های مهارتی

ورزش های مهارتی



استعداد ورزشی
(2004بیکر و هورتون )عوامل موثر بر توسعه ورزشکاران 

Agha-Alinejad H. (2020) 

تمرین

عوامل ژنتیکیعوامل روانشناختی

متغیرهای زمینه ایاجتماعی-عوامل فرهنگی

نخبگی

هتاثیرات اولی

یهتاثیرات ثانو



ژنتیکی–الگوهای محیطی 
یست، زیرا به همین دلیل، تشخیص نوع استعداد و تعیین تفاوت های فردی کار آسانی ن

. اشدآن ها اثرگذار بخاموشییا شکوفاییبه راحتی می تواند بر وراثتو محیط

Agha-Alinejad H. (2020) 

Nurture

(محیط)آموزش

Nature

(ژنتیک)طبیعت 

ژنتیکی است یا محیطی؟: استعداد



Nature verses Nurture?









( 2D:4D ratio)نسبت انگشت دوم به چهارم 

Agha-Alinejad H. (2020) 



و توانایی های ورزشی( 2D:4D ratio)نسبت انگشت دوم به چهارم 
Agha-Alinejad H. (2020) 

Researchers Measure Sample Sex r (R/L)

Manning (2002) National rank in 
fencing

Elite fencers F 0.23/0.03

Manning, Bundred
& tayler (2003)

6 mile race time Participants in inter-
university cross country race

M 0.51/052

Manning et al. 
(2003)

800 m time Participants in cross country 
race

M 039/013

Fink et al. (2006) Hand grip strength Students M 0.32/0.32

Honekopp et al. 
(2006)

Gym based fitness
test

Mix student/community 
sample

M 0.18/0.16

Manning et al. 
(2007)

One mile race Members of athletic club F 0.51/0.30

Manning & Hill
(2009)

50 m sprint time Participants in talent 
identification program

M 0.14/0.14

Agha-Alinejad et al. 
(2013)

Rank in London 2012 
Olympic Games

Elite & non elite Wrestlers M Significant 
difference
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متر کرال سینه وپرتاب نیزه                     400شنا 

 زمان عکس العمل-1

 سرعت عمل مغز-2

 عضالنی-هماهنگی عصبی-3

 تعادل-4

 حرکتی-توانایی های ادراکی-5

 سرعت محض-6

 چابکی-7

 چاالکی-8

 سرعتی-توانی-9

 قدرتی-توانی-10

 قدرت حداکثر-11

 توده عضالنی-12

 انعطاف پذیری-13

 استقامت عضالنی کوتاه-14

 استقامت عضالنی میان مدت-15

 استقامت عضالنی بلند-16

 استقامت هوازی-17

 توان هوازی-18

 استقامت مغزی-19

 توان الکتیکی-20

 تحمل الکتیکی-21

 استقامت در سرعت و توان-22
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کرال سینه،پرتاب نیزه،کشتی و بسکتبال      400شنا 
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با تشکر با تشكر از توجه شما


