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 چکیده

 رشته با مرتبط های شاخص تدوین و استعدادیابی فرایند موجود وضع بررسی پژوهش این انجام از هدف

 یکدیگر مکمل و راستا یک در ولی مستقل فعالیت دو مهم این انجام برای. باشد می ایران کشور در بدمینتون

( نفر 14) ورزشکاران و( نفر 33) مربیان ،(نفر 33) مسئوالن از نفر 451 تعداد از اول قسمت در. گرفت انجام

 موجود وضعیت آنان نظر اساس بر تا آمد بعمل نظرسنجی ویژه پرسشنامه سه توسط بدمینتون رشته

 ظرفیت حرکتی، های قابلیت سنجی، زیست های ویژگی مهمترین و آن مطلوب های شیوه و استعدادیابی

 حرکتی، سنجی، زیست) مذکور های شاخص دوم قسمت در. گردد شناسایی مهارتی یها شاخص و شناختی روان

 8) نخبه غیر ،(نفر 43) نخبه ورزشکاران گروه سه در مختلف های آزمون اجرای توسط( مهارتی و شناختی روان

 تجزیه از پس .گرفت قرار مطالعه مورد میدانی فعالیت یک در بودند نفر 38 جمعاً که( نفر 41) ماهر نیمه و( نفر

 موجود شرایط در ورزشکاران و مربیان مسئوالن، نظر از که داد نشان اول قسمت در نتایج ها، داده تحلیل و

 و بوده سالگی 43-41 رشته این شروع برای سن ترین مناسب ندارد، وجود کشور در استعدادیابی برای الگویی

 فرایند در را عمده سهم باید پرورش و آموزش و است( عضالنی و بلند) اکتومزومورف بدنی تیپ بهترین

 نشان میدانی فعالیت و نظرسنجی بین مشترک نتایج ها، شاخص قسمت در اما. باشد داشته بعهده استعدادیابی

 عملکرد با مرتبط پیکرسنجی عوامل مهمترین از زانو عرض و پا، ساق محیط ساعد، محیط چه اگر که داد

 های قابلیت در است، ورزشکاران تمیز دار معنی پیشگوی پا ساق محیط ولی دهستن رشته این در آمیز موفقیت

 روان ظرفیت در باشد، می پیشگو مهمترین و دارد را اساسی نقش تنفسی – قلبی استقامت عامل حرکتی

 تمیز در دار معنی پیشگوی تمرکز تنها و داشته بسزایی نقش نفس به اعتماد و تمرکز عامل دو شناختی

 .نیامد دست به نتایج بین ای مالحظه قابل گرایی هم مهارتی های شاخص در باشد می نورزشکارا
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