
 مدترشد و پیشرفت ورزشکار در طولانی
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سواری هدف، ترویج و افزایش استعداد از طریق تمرین و نشان دادن آن در مرحله رقابت دوچرخهرقابت در 

یی مثل هاکنند، جنبههای رشد و توسعه نفوذ میاست. استعدادها، سنگ بنای موفقیت هستند و به تمام جنبه

های شناسایی استعداد و گزینش آن. فرضیه پنهان در ورای این موضوع، این است که استعداد جادهمسیرها و 

 محلی استعداد است، یا فقط معناست؟ آیا برنده شدن یک مسابقۀ امری کلیدی است، اما استعداد اصلاً به چه

س بقات تور دو فرانشود؟ پوشیدن لباس مخصوص مساالمللی استعداد محسوب میبرنده شدن در سطوح بین

زده العاده یا شگفتفوق max ₂VO؟ شاید داشتن امتیاز QOM2یا  KOM1یا به دست آوردن عناوین 

عداد گویند که وقتی استالعاده استعداد هستند. ورزشکاران و مربیان معمولاً میها با نیرویی فوقتیمیکردن هم

 پرورش استعداد، به این روشنی نیست.شناسند، اما مسیر رشد و را ببینند آن را می

تعریف استعداد آسان است. بر طبق واژه نامۀ انگلیسی آکسفورد، استعداد به یک شایستگی یا توانایی طبیعی 

جام  ای خدادادی برای انشود که افراد بااستعداد، با توانایی ویژه یا هدیهشود. معمولاً این طور تصور میگفته می

شوند. از همین رو ورزشکاران بیش از بقیۀ افراد )افراد میانگین در یک جامعه( عملکرد میکارهای خاص متولد 

شود که فعالیت مورد معمولاً به صورت دقیق، تنها وقتی اطلاق می "استعداد"ورزشی مناسب دارند. اما واژه 

 باراست.اه و معمولاً زیانعیب و نقص انجام شده باشد. تلاش برای شناخت استعدادهای ویژه، کاری اشتبنظر بی

واری سفهمد که دوچرخهبا وجود سادگی تعریف واژه استعداد، هرکسی که تمرین کرده و مسابقه داده باشد می

شود، ای طی میرقابتی بسیار دشوار است. مسیری که از مراحل اولیۀ ورزش تا رسیدن به مراحل حرفه

طبیعی یا موتوری فوق انسانی است. همین طور، تلاش برای تر از داشتن استعدادی دستاوردی بسیار پیچیده

تعریف، درک، سنجش، دریافت و رشد و پرورش استعداد نیز خود به یک صنعت ورزشی چند میلیون دلاری 

این موضوع تحقیق کردند اما هنوز مسیر یا  رویها کتاب، مقالات تحقیقاتی و متخصصان تبدیل شده است. ده

ت نیامده است. شاید بهترین نقطه برای شروع، فهم این نکته باشد که شناسایی استعداد ای به دسفرمول ویژه

یا توانایی ذاتی، برای تعیین چرایی، چگونگی و امکان موفقیت یک ورزشکار در رقابت کافی نیست. برای مثال 

است یا این که یک  Xای در تور دو فرانس میزان سواران حرفهدانستن این نکته که سرعت میانگین دوچرخه

های استفاده ورزشکاران وات نیرو بگذارد و به قله برسد یا راه Yتواند میزان دوچرخه سوار در سطح جهانی می

ن استفاده هستند. علاوه بر ایشان برای رسیدن به بهترین نتایج، همه و همه بیهای ذاتیاز استعدادها و توانایی

ای نشان دادند که در بالاترین مراحل، هندگان انجام شد، ورزشکاران حرفهددر مطالعاتی که بر بهترین مسابقه
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ر دست ها کسی که مدال طلا را داستعداد به تنهایی کافی نیست. به دلیل ماهیت پیچیدۀ عملکرد، بیشتر وقت

ای (. یک دیدگاه مفیدتر بر2002گیرد، لزوماً بااستعدادترین ورزشکار نیست )گولد، دیفنباخ و مافت می

 مدت ورزشی و کاربرد و ایجاد تخصصسازی و کاربرد استعداد، تمرکز بر تسهیل رشد و پرورش طولانیبیشینه

 خواهد بود.

 

 مدت ورزشیروشی بهتر برای رشد و پیشرفت طولانی

های تمرکز بر پیشرفت ورزشکار برای افزایش عملکرد، مفهومی تازه ای نیست. اما مسیرهای سنتی بر مهارت

ای تاکید کرده و معمولاً در مورد قرار دادن نیازهای شخصی و فرآیند پرورش لازم در ورزش حرفه حرکتی

ان اند. همتوجه بودهها کمهای فنی، ذهنی و تاکتیکی منجر به موفقیت ورزشی، کوتاهی کرده یا به آنمهارت

یلور فینی ده و مربی تادر ایالات متح 2011ک ( مدیر شورای کمیته المپی2012طور که نیل هندرسون )

کند؛ انگیزه، تمرکز رقابتی، توانایی سازگاری، تعادل، حفظ آرامش و رهبری سوار آمریکایی اشاره میدوچرخه

باید مورد توجه قرار بگیرند. این مفهوم با  ورزشعملکردهای برتری هستند که در کنار توانایی فیزیکی 

ها و هایی که به بهترین تمرینراستا است، بیانیهالمللی المپیک نیز همهای قوی از کمیته بینبیانیه

این   ها توجه داشته باشند.هایی اشاره دارد که افراد درگیر در رشد و پرورش ورزشکاران باید به آنمسئولیت

محور کرد -قوانین رشد و توسعه کیفی مدرک "ن و افراد ورزشکار را تشویق به اجرایتمام جوانا"موضوع 

شوند،  های عملکرد بالا امروز بهتر فهمیده می(. در حالی که پیچیدگی342، صفحه2012)برگرون و همکاران 

، بر رشد های توسعه ورزشینیز افزایش یافته است. آخرین چهارچوب "رو به رشد"فکر کردن به استعداد 

کنند. مفاهیم روانی و ورزش، تاکید میدر های مخصوص ای برای موفقیتورزش به صورت کلی به عنوان پایه

(، به همراه تحقیقات در مورد 2010آموزشیِ مربوط به چگونگی و زمان یادگیری و رشد افراد )بیلی و همکاران 

حرکتی، فیزیولوژی ورزشی کودکان، کنترل  طیف گسترده علوم مهم ورزشی شامل فیزیولوژی ورزشی، آموزش

اند. یکی از بندی حال حاضر، استفاده شدههای طبقهحرکت و حالات روانی ورزشی، در ساخت بهترین مدل

المللی المپیک در ایالات های پیشرو در چهارچوب رشد و توسعه ورزشی، مدل رشد و توسعه کمیته بینمدل

 متحده است. 

های رشد و توسعه در تمام مراحل گیری سیاستگری و تصمیمیزی ورزشی، آموزش مربیراین مدل بر برنامه

ها برای های ورزشی، تاثیرگذار است. با وجود این که این مدلالمللی در سازمانشرکت ورزشکار و به شکل بین

رشد  م هستند.های متفاوتی طراحی شده اند، شامل عناصری اند که به صورت قابل توجهی شبیه هبندیطبقه

مدت بر اساس این ایده بنا شده است که بهترین عملکرد، تنها از طریق روشی ایجاد و توسعه باکیفیت و طولانی

(، بر آمادگی 2010سازد )وایتهد شود که با شرکت زودهنگام همراه است و بنیادی از تحقیقات فیزیکی میمی

روش  کند. اینها استفاده مید و توسعه مناسب مهارتشخصی توسعه تاکید دارد و از یک روش کیفی برای رش



لم های ساهای لازم برای شرکت در فعالیتبرای این طراحی شده که به تمام افراد فرصت رشد و توسعه مهارت

 بدهد. -جهت داشتن سلامت فیزیکی و روانی–و مفید فیزیکی را در طول عمر خود 

 

 مللی المپیک در ایالات متحدهالمدل رشد و پیشرفت کمیته بین 1011شکل 

 

 

 :مرحله تا تجربه بهتر از ورزش 2

 دهد که پشتیبان یک تجربه ورزشی، پیشرفت ورزشکار را از طریق مسیری نشان میمدل رشد و توسعه آمریکا

 سالم بر اساس سطح و پتانسیل رشد فیزیکی، ذهنی و احساسی آن ورزشکار است.

 سال 12تا  0سن : کشف، یادگیری و بازی. 1مرحله 

 سال 11تا  10: رشد و چالش. سن 2مرحله 

 سال 11تا 12: تمرین و رقابت. سن 2مرحله 

 سال به بالا 12ای شدن در بهترین عملکرد. سن : حرفه4مرحله 



 سال به بالا 12: شرکت و موفقیت. سن 4مرحله 

 : پیشرفت و استادی. تمام طول عمر2مرحله 

 

های فعالیت فیزیکی در تمام عمر به عنوان ابزاری برای بهبود با توجه به اهداف عملکردی، استفاده از مدل

عملکرد ممکن است به نظر عجیب برسد. یک پایه ورزشی محکم، نه تنها برای آمادگی و تناسب جسمانی در 

(. با حصول 2012، وی و هیگز ای نیز ضروریست )بالیتمام طول زندگی مفید است بلکه برای عملکرد حرفه

اطمینان از این سبک ورزش گرایی، پیش از تمرکز بر مسابقه کاملاً رشد و توسعه یافته و با تاکید بر روش 

برای توسعه مهارت، افراد این فرصت را خواهند داشت که رشد پتانسیل شخصی خود به عنوان  "سازیخانه"

وش توسعه ورزشی بلندمدت، نه تنها شانس از دست دادن ورزشکار را به حالت بیشینه برسانند. یک ر

ورزشکارانی را دارد که از نظر فیزیکی و ذهنی  پرورشدهد بلکه توان استعدادهای دیرشکوفا شده را کاهش می

ها برای تر هستند و از همین رو بهترین فرصت رشد و توسعه برای کاربرد استعداد ذاتی و افزایش فرصتسالم

مدت را هایی که کاربرد روش رشد و توسعه طولانیت بردن در ورزش است. شاید برخی از ایدهموفقیت و لذ

اند که ههایی انجام شداستعداد در ورزش کنند، ناشی از تحقیقاتی باشند که بر روی افراد موفق و باتایید می

بوش و سالملا -؛ دوراند1111ن شدند )برای مثال کیکزنتمهالی، راتنود و واهلدر محیط باز و بسته انجام می

هایی برای رشد مناسب های بزرگ از تعهدات بلندمدت و فرصت(. موفقیت2002، گولد، دیفنباخ و موفت 2002

های مناسب را بر اساس توانایی هر فرد پیش راه آیند که چالشسن و توسعه در محیطی حمایتی به وجود می

هایی داده شد ها فرصتاند، بلکه به آنولاً از ابتدای کار موفق نبودهدهد. افراد موفق در ورزش معماو قرار می

که غرور شخصی و لذت شرکت در مسابقه را در کنار جوایز بیرونی و درونی مسابقه، بچشند و از آن استفاده 

 ترین عناصری که در رشد و توسعه استعداد نقش دارند، شناخت زمان، صبر و تعهد لازمکنند. یکی از مهم

 (.2012برای ساخت تخصص است )کافمن و داکوورت 

 

 شوند سواری میهایی که مانع پیشرفت دوچرخهافسانه ها وها، نگرشایده

ای از نتایج مطلوب از موقعیت اجتماعی و شوند؛ طیف گستردهکسانی که بااستعداد و یا متخصص دانسته می

های دانشگاهی یا اسپانسرهای متفاوت را مانند تیمهایی شهرت تا امنیت مالی و افزایش دسترسی به فرصت

ای، امتیازاتی به دنبال ای و موفق بودن در هر رشتههمراه خود دارند. شکی نیست که در فرهنگ مدرن، حرفه

عملکرد، استعداد و  های کهنه مربوط بههای بسته و ایدهخواهد داشت. اما متاسفانه هنوز هم خرافات، دیدگاه

 شوند.دارند که مانع توسعه و شکوفایی بسیاری از دوچرخه سواران بااستعداد میورزش وجود 



 انجامد. پیشمدت و بلندمدت میعدم شناسایی صحیح استعدادها و مسیرهای عملکردی به مشکلات کوتاه

 توصیف کنیم، چند لحظه صبرهای تسهیل آن را سواری و بهترین روشازاین که توسعه بلندمدت در دوچرخه

ها، ن اشتباهتریکنید تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از مفاهیم غیر تاثیرگذار از قلم نیفتند. یکی از شایع

استعداد نامیده استفاده غلط از واژه استعداد است. ورزشکاران جوان معمولاً بااستعداد و یا حتی بدتر، بی

ها و حتی قبل از به  پایان رسیدن ها و مهارتواناییلاً پیش از ارزیابی عملی تزدن، معمو شوند. این برچسبمی

 شود.دوره بلوغ بسیار انجام می

آورد و های اشتباه در ابتدای کار، یک حس توانایی کاذب )یا عدم توانایی( به وجود میدر اثر زدن برچسب

ز نی "حال ظهوراستعداد زودهنگام و یا در "طیفی گسترده از نتایج منفی به دنبال خواهد داشت. برچسب 

د ای و مهارت منعطف موربرد اما رشد و توسعه انگیزه ذاتی، اخلاق حرفهانگیزی بالا میغرور را به میزان شگفت

یر این اندازد. تغیهای مسابقه را نیز به تاخیر مینیاز برای درگیری بلندمدت در ورزش و توانایی کنترل چالش

های ناش نیازی به تمریای ویژهکند که به دلیل تواناییر در آن تصور میدیدگاه که با غرور همراه است و ورزشکا

، معمولاً افراد ترهای رقابتیسخت ندارد، بسیار دشوار است. حتی از آن بدتر، انتقال غیرقابل پیشگیری به زمینه

و منجر به  و رقابت رها کرده های مسابقهدارای چنین استعدادهایی را بدون آمادگی برای کنترل چالش

 شود.ناامیدی، رشد ضعیف مهارت ها، آسیب و کنار کشیدن از ورزش می

شود پذیری معمولاً منجر به ایجاد ورزشکارانی میتاکید اولیه بر نتیجه به جای فراگیری، اخلاق کاری و انعطاف

مند اند، نیازکار رفتهدهای اولیه به ای آماده نیستند. اطلاعاتی که در شناسایی استعداکه برای مراحل حرفه

ای تبدیل های جوانی که به رقبای حرفهاند که پدیدهبررسی موشکافانه بیشتری هستند. تحقیقات نشان داده

های فراوان در (. قرارگیری زودهنگام در محیط و فرصت2010شوند، بیشتر استثنا هستند تا قاعده )مالینا می

دهند و نتایج ممکن است به شکلی شدن در سن پایین را می ایهر فضایی، به دوچرخه سوار اجازه حرفه

نامناسب با استعداد ذاتی مرتبط باشند. هنگامی که به جای رشد و توسعه و اخلاق کاری، بر روی نتیجه و 

کنند و در همین شود، ورزشکاران جوان مهارت های لازم برای رقابتی ماندن را کسب نمیاستعداد تاکید می

رسند. یکی از دیگر موارد اشتباه برچسب زدن با کسب تجربه بر اثر مرور زمان، به سطح آنان میحال، دیگران 

دهد که بر اساس سن، رقبای جوان را در طول های واجب اما مصنوعی رخ میبه ورزشکاران، به دلیل حذف

 شوند.ها انجام میرقابت بندی برای عدالت و متعادل نگه داشتنکنند. این طبقهدوران بلوغ از یکدیگر جدا می

ای مثبت یا منفی داشته باشد، این نتیجه به تواند نتیجهشود میآن چه به عنوان اثر نسبی سن شناخته می

، موسچ و گروندین 2002زمان تولد ورزشکار در طول سال بستگی دارد )برای مثال هلسن، ون وینکل و ویلیامز 

ی که در چند ماه اولیه پس از دهد، نوجواناین دلیل رخ می (. تاثیر نسبی سن به1111، ستبلکسی 2001

، در آینده شانس بیشتری برای تبدیل شدن به یک ورزشکار وارد میدان می شودحذف جوانان ورزشکار 

هایی که در ای دارد. الگوهای نرمال رشد در دوران بلوغ، نوجوانان را از هم سن و سالای در هر زمینهحرفه

عداد های استکند که معمولاً با نشانهاندازد و امتیازی ایجاد مییرتر متولد شده باشند جلو مییک سال ولی د



شود. این متقاضیان توجه، پشتیبانی و منابع بیشتری دریافت کرده و موفقیت بیشتری اولیه اشتباه گرفته می

تری شت استعداد مشابه یا حتی بیاند، ممکن اسکنند. ورزشکارانی که بعد از آن متولد شدهرا نیز تجربه می

های کمتر برای رشد و در نتیجه اعتماد به ش و موفقیت اولیه منجر به فرصتداشته باشند اما کمبود گزین

نفس، انگیزه و لذت کمتر خواهد شد. از طرف دیگر نباید غافل بود همان طور که با توجه به تاثیر نسبی سن 

روه شوند، کسانی که در این گی به عنوان استعداد اولیه نامگذاری میو سال گفته شد، سیستمی که در آن برخ

شود که در آن گروه نیستند، ممکن است با مسائل عملکردی مواجه شوند که رشد ها گفته مینیستند یا به آن

 دهد. با وجود این که برخی از ورزشکاران با سعیمدت و پتانسیل عملکردشان را کاهش میو پیشرفت طولانی

و لجبازی سعی در اثبات خود دارند، بیشتر اوقات کمبود استعداد یا حداقل برچسب استعداد اعتماد به نفس 

 کنند خواهند داشت. برد که حس میگیرد و تمرکزشان را روی حفاظت از خود در برابر شکستی میها را میآن

تعدادی ندارند، پس بهتر است که اصلاً شود اسها گفته میکنند که وقتی به آنها فکر میدر نهایت، خیلی

تلاشی نکنند. شناسایی استعداد به آسانی دیدن یک تکه بزرگ فلز درخشان در بیابان نیست. واقعیت این است 

شوند. یدا میکننده پکه بیشتر استعدادها مانند فلزات گرانبها، تنها از طریق فرآیندی بسیار آرام و نسبتاً خسته

دانند که چه دارند، تا وقتی که عمیقاً برد. مردم معمولاً نمیصیقل دادن استعداد زمان می یافتن، صاف کردن و

رفته اعتنایی قرار گتوانند مورد بیهای بزرگ میوارد فرآیند شوند، و البته اگر مراقب نباشند، خیلی از فرصت

کنند استعداد همه چیز است. این تفکر تفاهم معمول این است که مردم فکر می ءیا از دست بروند. آخرین سو

های ذاتی، کافی ای از استعدادها و تواناییشود که داشتن مجموعهاشتباه، باعث به وجود آمدن این تصور می

 است تا ورزشکار به بالای هرم عملکردی برسد، چه مهارت لازم را داشته باشد چه نه.

تواند هنگام مسابقه دادن مفید باشد، یک موتور می VO₂ maxین که داشتن استعداد ذاتی مانند با وجود ا

گیری های تاکتیکی و تصمیمتواند در مسابقات برنده شود. مهارت های مدیریت دوچرخه، تواناییبه تنهایی نمی

راحل مار کمک کند در های حیاتی یک مسابقه هستند. ممکن است که دانش ذاتی به یک ورزشکمناسب بخش

های مد باشد، حتی با توجه و یا تلاش کم نسبت به رشد و پرورش بقیه مهارتاولیه یا پایین یک ورزش سرآ

لازم برای مسابقه. اما مسابقه دادن تنها با تکیه به استعداد، مانعی در راه موفقیت بالقوه خواهد بود. یکی از 

عه ای، مجموان المپیک این است که هیچ یک از دو ورزشکار حرفهترین ورزشکارمشتقات شایع در میان موفق

توانایی و مهارت خدادادی را به عنوان استعداد، برای موفقیت در سطح جهانی را ندارند )دوراند بوش و سالملا، 

 (. هر ورزشکاری باید به سختی تلاش کند تا تمام عناصر موفقیت را کنار2002؛ گولد، دیفنباخ و مافت 2002

 یکدیگر بچیند.

 گردآورنده و مترجم

 میالد پیراللهی

 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

 برگرفته از کتاب علم دوچرخه سواری


