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 چكیده

-وجود دارد، شناسايي مياستعداديابي، فرايندي است كه از طريق آن افرادي كه بيشترين اميد براي موفقيت آنها در آينده 

. هدف از تحقيق حاضر بررسي كاربرد يك رويكرد چندمتغيره در استعداديابي بازيكنان نوجوان رشتة ورزشي فوتبال بود. شوند
گيري عوامل يك مجموعه آزمون با هدف اندازه. سالة استان تهران 11تا  11هاي جامعة تحقيق عبارت بود از كلية فوتباليست

كار به( نفر 53)و زيرنخبه ( نفر 11)هاي نوجوان در دو سطح نخبه كي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي روي فوتباليسترواني، تكني
هاي رواني از پرسشنامة براي ارزيابي مهارت. سال قرار گرفتند 15و زير  11، 13، 11ها در چهار گروه سني زير آزمودني. گرفته شد

. گيري شدندگانة پيشنهادي فدراسيون فوتبال انگليس اندازههاي ششهاي تكنيكي با آزمونمهارتهمچنين . استفاده شد 5 –اتاوا 
متر و دو رفت و برگشت  11متر، دو سرعت  11هاي فيزيولوژيكي عبارت بودند از پرش ارتفاع، دراز و نشست، دو سرعت آزمون
هاي قد، وزن، شاخص تودة بدني، طول ساق، طول ران، يريگهاي آنتروپومتريكي نيز از اندازهمتر، براي سنجش ويژگي 181

ها، تحليل روش آماري مورد استفاده براي تحليل يافته. ضخامت زير جلدي چهار ناحية بدن و درصد چربي بدن استفاده شد
زيولوژيكي از لحاظ آماري هاي فيهاي مورد ارزيابي، مقياسها نشان داد كه از بين چهار دسته مقياسيافته. واريانس چندمتغيره بود

نتايج پژوهش حاضر تفاوت معناداري بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه در سه دسته . توانايي بيشتري در تفكيك سطوح داشتند
ورزشكاران نخبه . هاي آنتروپومتريكي تفاوت معناداري ديده نشداما در ويژگي. هاي فيزيولوژيكي، تكنيكي و رواني نشان دادويژگي
، دويدن با (هاي فيزيولوژيكياز آزمون)متر  11متر و دو سرعت 11هاي دراز و نشست، دو رفت و برگشت، دو سرعت موندر آز

سازي، تمركز، گذاري، آرميدگي، مقابله با استرس، فعال، هدف(هاي تكنيكياز آزمون)توپ، چرخيدن، سرعت، دريبل و شوت زدن 
ها نشان اين يافته(. >P 13/1)تفاوت معناداري با بازيكنان زيرنخبه داشتند ( اي روانيهاز مهارت)بازيابي تمركز و طرح مسابقه 

نتيجه اينكه، يك رويكرد چندمتغيره با در نظر . هاي رواني تأكيد شوددهد كه در مدلهاي استعداديابي بايد بيشتر بر مهارتمي
هاي نخبه را از همنوعان زيرنخبة خود در سنين نوجواني متمايز آميزي فوتباليستطور موفقيتتواند بههاي سني ميگرفتن تفاوت

هاي فيزيولوژيكي استفاده شده و تأكيد سال، كمتر از ارزيابي 11و  15شود در فرايند استعداديابي در سنين زير پيشنهاد مي. كند
 .هاي تكنيكي شودبيشتري بر ويژگي

 
 های کلیدیواژه

 .هاي رواني، تكنيكي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكيخبه و زيرنخبه، ويژگياستعداديابي، فوتبال، بازيكنان ن
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 مقدمه

هاي جديد علمي تربيت بدني و هاي مرتبط در گرو استفاده از يافتههاي ورزشي و فدراسيونموفقيت رشته

قة شخصي صورت تصادفي، عالمربيان ورزش تالش دارند تا شناسايي قهرمانان هر رشته به. ورزش قهرماني است

هاي مختلف بندي شاخصهاي علمي و از طريق تعيين و اولويتكارگيري روشو خانوادگي نباشد بلكه با به

جويي در وقت و هزينه، موفقيت بيشتري در رسيدن به اوج بر صرفهصورت گيرد، چرا كه در اين صورت عالوه

هاي فردي يين ميزان آنها و شناسايي تفاوتدر واقع، تشخيص استعدادها، تع(. 1)شود عملكرد ورزشي حاصل مي

مربيان قبل از اقدام به آموزش بايد از ميزان (. 11)ترين كار مربيان و مشاوران است در استعدادهاي مختلف، مهم

 مشاوران نيز قبل از راهنمايي، بايد استعدادهاي افراد را به كمك . استعدادهاي افراد اطالع داشته باشند

اين . قيتشان بيشتر استفهايي راهنمايي كنند كه امكان موف اندازه بگيرند و آنها را به رشتههاي مختلآزمون

هاي غيرضروري جلوگيري خواهد كرد و همچنين مانع از شكست افراد در عمل از اتالف وقت و صرف هزينه

 (.11)هاي آينده خواهد شد فعاليت

كه قابليت نخبگي را دارند، اما در حال حاضر در ورزش فرايندهايي كه در پي شناسايي ورزشكاراني هستند 

از سوي . شوندقلمداد مي 1هاي شناسايي استعدادعنوان برنامهمورد سؤال محقق مشغول به فعاليت نيستند، به

كنندگان فعلي در يك ورزش خاص را براي رسيدن به سطح نخبگي ديگر، فرايندهايي كه فقط قابليت شركت

اظهار ( 1995) 5رگنير و همكاران(. 51)شوند خوانده مي 1هاي استعداديابيدهند، برنامهمي مورد مالحظه قرار

هاي جسماني، فيزيولوژيكي، گيري ويژگيدهد كه با اندازهمكان را ميين اكنند كه فرايند استعداديابي به ما امي

با (. 1111به نقل از ويليامز و ريلي، )يم بيني كنهاي تكنيكي، عملكرد را پيشهمراه تواناييرواني و اجتماعي به

هاي توان امري واضح و آسان تلقي كرد زيرا در ورزشهاي مستعد را نمياين حال، فرايند شناسايي فوتباليست

باوجود مشكالتي كه در . تيمي مانند فوتبال متغيرهاي متعددي در استعداديابي ورزشكاران نابالغ وجود دارد

هاي استعداديابي در حال حاضر در سطح درازمدت ورزشكاران جوان وجود دارد، برنامه هايبيني موفقيتپيش

                                                           
1 -  Talent Detection (TD) Programs 

2 - Talent Identification (TI) Programs 

3 -  Regnier & et al 
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جهان در حال گسترش هستند، بنابراين تهيه و تدارك مشاهدات علمي در زمينة استعداد ورزشكاران جوان حائز 

 (.59)اهميت است 

ها پيش دغدغة محققان ه و از مدتپيدا كردن مؤثرترين و پركاربردترين روش استعداديابي بسيار پيچيده بود

هاي سنتي ، بسياري از كشورهاي شرق اروپا متوجه ضعف برنامه1991و اوايل  1911در اواخر دهة . بوده است

كردند هاي علمي از آنها حمايت ميهايي روي آوردند كه شواهد و نظريهاستعداديابي شده و به توسعة روش

حاصل  1991هاي المپيك آوران بلغارستان در بازيدرصد از مدال 81ن بود كه از نتايج اين رويكرد نوين اي(. 11)

و  1991، 1991هاي ورزشكاران آلمان شرقي و روماني نيز در المپيك. فرايند استعداديابي با رويكرد علمي بودند

ا حاصل فرايندهاي هبنابراين همگان به اين اعتقاد رسيدند كه اين موفقيت. نتايج مشابهي را نشان دادند 1981

در  1981هاي مربوط به استعداديابي در دهة برنامه(. 19)بوده است  1911انتخاب علمي آنها در اواخر دهة 

استراليا اولين كشور . المنافع نيز مورد توجه قرار گرفتكشورهاي غربي، آمريكاي شمالي و كشورهاي مشترك

پس از . گيردصورت علمي و منظم انجام ميادهاي ورزشي بهبلوك غربي است كه در آنجا برنامة شناسايي استعد

، دولت منابع الزم را براي شروع برنامة استعداديابي در نظر گرفت و سپس اين 1111المپيك سيدني در سال 

 :شوداين برنامه از سه مرحله تشكيل مي. برنامه به شكل منظم آغاز شد

 (و فيزيولوژيكي آزمون فيزيكي 8)ابتدا غربالگري در مدارس  .1

هاي هاي آزمايشگاهي با آزموندر مرحلة دوم بررسي صحت نتايج مرحلة اول كه به اين منظور آزمون. 1

 .شوندميداني تلفيق مي

عنوان استعداد ويژه شناخته شده و براي شركت در آموزان براي ورزشي خاصي بهدر مرحلة سوم دانش. 5

 .شوندتمرينات آن ورزش برگزيده مي

طور غيررسمي به اكنون بسياري از مربيان بهها پيش از اين تغيير و تحوالت و حتي همبا اين حال، سال

هاي سنتي بسياري از نويسندگان از روش. استعداديابي و ارزيابي عملكرد افراد مشغول بوده و هستند

طور معمول بر افرادي متمركز است كه اند كه شناسايي در آنها بهنام برده 1عنوان انتخاب طبيعياستعداديابي به

                                                           
1  - Natural Selection 
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البته اين شكل از اشتغال در ورزش ممكن است در نتيجة (. 11)اند طور جدي به يك ورزش مشغول شدهقبالً به

. گير بودن يك ورزش در آن منطقة جغرافيايي باشدفشار والدين و همساالن، در دسترس بودن امكانات و يا همه

ب ولمي براي شناسايي معيارهايي كه ورزشكاران نخبه در اختيار دارند و محيط مطلهاي عبا استفاده از پژوهش

معيارها، اين امكان وجود خواهد داشت كه به تعداد بيشتري از ورزشكاران سطح باال، دست پيدا  نبراي پرورش اي

هاي از آزمون  د و مهم،هاي استعداديابي صحيح و علمي به غير از لحاظ كردن عوامل متعدامروزه در برنامه. كنيم

 (.18)شود گيري از متخصصان استفاده ميميداني و آزمايشگاهي تخصصي با بهره

. هاي تيمي صورت گرفته استيافته در ورزشاي در راستاي استعداديابي سازمانهاي پراكندهتاكنون تالش

پومتريكي و فيزيولوژيكي بازيكنان هاي آنتروپژوهش در حيطة بسكتبال و فوتبال نشان داده است كه بين ويژگي

ها متغيرهاي ديگري نيز هاي موفقيت در اين ورزشكنندهبينيو سطح بازي آنها ارتباط وجود دارد، هرچند پيش

هاي رواني و تكنيكي هاي تيمي، مهارترو در تحقيقات اخير در حيطة استعداديابي در ورزشازاين(. 11)دارند 

موارد يادشده مستثنا  زپژوهش در زمينة استعداديابي در فوتبال نيز ا(. 13) بيش از پيش پررنگ شده است

نيست اما همچنان اين سؤال پابرجاست كه آيا ورزشي وجود دارد كه به شكل مطلوب و اثربخشي در 

 استعداديابي به كار برده شود و اگر وجود دارد كدام روش است؟

آميزي به طور موفقيتبه 1توان با استفاده از رويكرد چندمتغيرهنشان دادند كه مي( 1998) 1پينار و همكاران

آنها در پژوهشي كه روي بازيكنان راگبي نوجوان انجام دادند، از يك . هاي تيمي پرداختاستعداديابي در ورزش

  1هاي جسماني و حركتي و متغير مربوط به توانايي 8متغير آنتروپومتريك،  11مجموعه آزمون شامل 

بيني استعداد مجزا كردند، اما متغير را براي پيش 8اين پژوهشگران . هاي بازي استفاده كردندگيري مهارتاندازه

 5ريلي و همكاران. اذعان داشتند كه اين نتايج در ورزش راگبي مورد تأييد است و به پااليش بيشتري نياز دارد

عنوان هاي گذشته، چهار دسته متغير را بهمدلدر پژوهش روي بازيكنان فوتبال جوان، با توسعه دادن ( 1111)

هاي ويژگي: ها از جمله فوتبال معرفي كردند كه عبارتند ازهاي موفقيت در بيشتر ورزشكنندهبينيپيش

                                                           
1 - Pienar  & et al 

2 - Multivariate approach 
3 - Reilly & et al 
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 1 واينز و همكاران(. 59)هاي حركتي هاي روانشناختي و مهارتهاي فيزيولوژيكي، ويژگيآنتروپومتريكي، ويژگي

 11تا  11هاي هاي جسماني با عملكرد و سطح مهارت در فوتباليستين ارتباط بين ويژگيبا هدف تعي( 1111)

متغيرهاي تحقيق عبارت بودند . ساله، به بررسي بازيكنان نخبه، زيرنخبه و غيرنخبه در چهار گروه سني پرداختند

يل كوواريانس تحل .هاي مختص فوتبالهاي عملكردي و شاخصاز آنتروپومتري، وضعيت باليدگي، شاخص

پذيري، سرعت، استقامت چندمتغيره نشان داد كه بازيكنان نخبه نسبت به بازيكنان غيرنخبه در قدرت، انعطاف

 نتايج اين تحقيق نشان داد . هوازي و چند مهارت تكنيكي امتياز بهتري كسب كردند هوازي، ظرفيت بي

به استعداديابي در بازيكنان ( 1119) 1سه و همكارانهيرو. كنندهاي متمايزكننده با سن رقابتي تغيير ميويژگي

 51هاي اين پژوهش آزمودني. اي از ديدگاه جسماني، فيزيولوژيكي و بيولوژيكي پرداختندفوتبال حرفه

هاي اين تحقيق يافته. تقسيم شدند( نفر 15)و زيرنخبه ( نفر 18)فوتباليست نوجوان بودند كه به دو گروه نخبه 

تر احتمال بيشتري دارد كه در آينده بازيكنان زيكنان فوتبال نوجوان با زمان واكنش انتخابي سريعنشان داد كه با

عالوه به به. مدت به مربيان كمك كندتواند براي انتخاب در كوتاهدر نتيجه ارزيابي اين توانايي مي. اي شوندحرفه

جاي سرعت و براي توسعة توانايي واكنش به شود بازيكنان را در دوران پيش از نوجوانيمربيان پيشنهاد مي

 .استقامت آموزش دهند

هاي هاي حركتي، ظرفيتهاي بدني، ظرفيتمعيارهاي استعداديابي را به ظرفيت( 1993) 5بلوم فيلد

هاي الزم براي شناخت افراد آزمون( 1111) 1بورگس. بندي كرده استهاي رواني طبقهفيزيولوژيكي و ظرفيت

كند كه شناسي معرفي ميگيري ارثي و جامعهنوع فيزيولوژيكي، پيكرسنجي، رواني، مواد قابل اندازهمستعد را از 

هاي عوامل مؤثر در استعداد را تفاوت( 1598)همچنين هادوي و اميرتاش . اولويت برحسب ورزش متفاوت است

رواني و اختصاصات  هايهاي جسماني و حركتي، ويژگيفردي مشتمل بر عوامل محيطي و ارثي، آمادگي

ها به چهار طوركلي باتوجه به نظر محققان مختلف، معيارهاي استعداديابي در بيشتر ورزشبه. داننداجتماعي مي

بنابراين در پژوهش (. 59)هاي آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي، روانشناختي و مهارتي ويژگي: شونددسته تقسيم مي

 .گيردمعيارها بر روي ورزشكاران نخبه و زيرنخبه انجام ميمنظور سنجش اين هايي بهحاضر آزمون

                                                           
1 - Vaeynes & et al  

2  - Hirose & et al  

3  - Bloom Field  

4  - Burgess 
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يكي از دشوارترين مسائل پيرامون استعداديابي، تعيين سهم هريك از عوامل مذكور براي موفقيت در ورزشي 

ها و حتي در بديهي است پيشاپيش مساوي لحاظ كردن سهم همة اين عوامل در كلية ورزش(. 1)خاص است 

تر از گيري بعضي عوامل جسماني و فيزيولوژيكي آسانعالوه، اندازهبه. تي نخواهد بودورزش خاص كار درس

هايي كه آميز ورزشكار در ورزشبيني اجراي موفقيتبنابراين پيش. گيري عوامل رواني و مهارتي استاندازه

 ، چندان دشوار (ريبردامانند قايقراني و وزنه)عوامل جسماني و فيزيولوژيكي سهم زيادي در آنها دارند 

بر عوامل جسماني و فيزيولوژيكي بر مهارت و هاي پيچيده كه عالوهبيني در ورزشبرعكس، پيش. نخواهد بود

 (.1)گيري نيز تكيه دارند، دشوارتر خواهد بود تصميم

ورد شوند، بايد مختص ورزش معواملي كه در رويكرد چندبعدي لحاظ مي( 1991) 1نظر بورويتز و همكارانبه

هاي مشابهي در عملكرد دارند، بنابراين كنند، ويژگيبازيكنان مستعدي كه در يك سطح فعاليت مي. نظر باشند

هاي آمادگي جسماني عمومي، در تشخيص بازيكنان هاي عملكردي عمومي مانند آزمونگيري ويژگياغلب اندازه

ها بايد شامل متغيرهاي خاص ورزش موردنظر زمونرو آازاين(. 19، 13)نخبه از زيرنخبه حساسيت كافي را ندارد 

هاي رواني، تكنيكي، آنتروپومتريكي و براين اساس بايد آزمون(. 15)باشند تا نيازهاي ويژة آن را برآورده سازند 

طور ويژه براي فوتبال گيرند، بههاي مستعد مورد استفاده قرار ميفيزيولوژيكي كه در فرايند شناسايي فوتباليست

 .احي شده باشندطر

طور كلي اين مطالعه قصد دارد ديد بهتري نسبت به فرايند استعداديابي در بازيكنان فوتبال جوان و نقش به

بررسي مطالعات . هاي روانشناختي، تكنيكي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي در اين فرايند فراهم كندآزمون

هايي را كه بازيكنان نخبه را از زيرنخبه اند تا ويژگيودهدهد كه پژوهشگران هميشه در تالش بگذشته نشان مي

كند شناسايي كنند، چراكه از اين راه عواملي كه قابليت فرد براي رسيدن به سطوح باالتر را تعيين متمايز مي

از . شود نتايج اين پژوهش به محقق شدن اهداف اين گروه كمك كندتصور مي. شوندكنند، شناسايي ميمي

دنبال فرمولي هستند كه با استفاده از آن بازيكنان جوان مستعد را شناسايي كنند و گر، مربيان همواره بهسوي دي

-ازاين. زننداش در فوتبال را رقم ميايبه اين موضوع اذعان دارند كه عوامل مختلفي موفقيت فرد در اينده حرفه

رهاي رواني، تكنيكي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي رو اين تحقيق با بررسي چهار دسته از اين عوامل يعني متغي

                                                           
1 - Burwitz & et al 
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هوآر  هعنوان نمونبه)ضمن اينكه باتوجه به تأكيد زيادي كه در تحقيقات دهة اخير . تواند راهگشاي آنان باشدمي

تواند شواهد بيشتري نتايج اين تحقيق مي ،هاي رواني در استعداديابي شده استبر اهميت آزمون( 1111و وار، 

باتوجه به موارد يادشده، در پژوهش حاضر از رويكردي چندبعدي . ها فراهم كندمورد ميزان اهميت اين آزموندر 

طور كامل شناسي بهها در بخش روشدر مورد كلية آزمون. هاي مختص فوتبال استفاده شدهمراه با آزمون

 .توضيح داده شده است

 

 تحقیقروش 

هاي ميداني و آوري اطالعات از آزموناي و براي جمعو علّي مقايسهدر اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي 

هاي نخبه و زيرنخبة استان تهران در جامعة آماري اين تحقيق شامل دو دسته فوتباليست. پرسشنامه استفاده شد

تند كه در ورزشكاران نخبه، افرادي هس( 1111) 1نظر واينز و همكارانبه. هاي سني نوجوانان و نونهاالن استرده

همچنين . كنند و سابقة دعوت به تيم ملي را دارندباالترين سطح ممكن براي گروه سني خود فعاليت مي

كند اما به تيم ملي دعوت اي فوتبال بازي ميهاي باشگاهي حرفهشود كه در تيمورزشكاري زيرنخبه تلقي مي

هاي نوجوانان و رنخبه در اين پژوهش بازيكنان ردههاي نخبه و زيبنابراين هر دو دسته آزمودني(. 15)نشده است 

ند كه دشاما بازيكنان نخبه از بين آنهايي انتخاب مي. نونهاالن شاغل در ليگ برتر فوتبال استان تهران هستند

براي تعيين حجم نمونه با استفاده . بودندعضو تيم ملي زمان تحقيق يا در شته هاي ملي را داسابقة دعوت به تيم

آزمودني در هر  11، مشخص شد كه حداقل به (1119گكزي، )رمول كوكران و براساس اطالعات مقالة مشابه از ف

نخبه و  11)فوتباليست  11در مجموع . منظور كسب پاسخ نياز استبه( آزمودني در مجموع 31حداقل )گروه 

بندي ر گروه سني دستهسال در اين پژوهش شركت كردند كه در چها 19/11با ميانگين سني ( زيرنخبه 53

 .شدند

هاي ليگ برتر استان با استعالم از هيأت فوتبال و باشگاه: روش و فرايند انجام تحقيق به اين ترتيب بود

همچنين بازيكناني كه سابقة دعوت به تيم ملي را . تهران فهرستي از بازيكنان حاضر در اين ليگ تهيه شد

                                                           
1  - Vaeyens & et al 
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هاي داوطلب طي دو روز در كلية ي با روش تصادفي ساده، آزمودنيگيرپس از نمونه. داشتند نيز مشخص شدند

هاي چندبعدي كه در بازيكنان نخبه و زيرنخبه در اين تحقيق ارزيابي شدند به ويژگي. ها شركت كردندآزمون

 :شرح زير است

 های روانیویژگی

( OMSAT-3) 5 –اتاوا  هاي روانيهاي رواني با استفاده از ابزار سنجش مهارتدر اين پژوهش، ويژگي

هاي مهارت. اين پرسشنامه از سه زيرمقياس و چند مهارت رواني در هر زيرمقياس تشكيل شده است. ارزيابي شد

، 9، آرميدگي1واكنش به استرس) 3تنيهاي روان، مهارت(1گزينيو هدف 5، تعهد1اعتماد به نفس) 1رواني پايه

 11، تصويرسازي15، تمرين ذهني11، بازيافت تمركز11تمركز) 11شناختيهاي و مهارت( 9و نيروبخشي 8كنترل ترس

اتاوا  هدر دانشگا 1991در سال  11اين پرسشنامه را سالمال و همكاران(. 11( )13و طرح مسابقه 11تصويرسازي

 .آن را اعتباريابي كردند 19سالمال و بوتا 1995ساختند و در سال 

ين و تنظيم كردند و روايي و پايايي آن را به نسخة سوم اين ابزار را تدو( 1111)و سالمال  18بوش –دوراند 

روي ( 1583)توسط صنعتي منفرد  5 – اتاوا هاي رواني ابزار سنجش مهارتروايي و پايايي (. 15)تأييد رساندند 

اين پرسشنامه براساس آزمون آلفاي ( ثبات دروني)روايي . هاي ملي ايران بررسي شدنفر از ورزشكاران تيم 555

                                                           
1  - Foundation skills 

2  - Self - confidence 

3  - Commitment 

4  - Goal setting 

5  - Psychosomatic Skills 

6  - Stress reactions 

7  - Relaxation 

8  - Fear control 

9  - Activation 

10 - Cognitive skills 

11  - Focusing 

12 - Reffocusing 

13 - Mental Practice 

14  - Imagery 

15 - Competition planining 

16  - Salmela & et al  

17 - Bota 

18  - Durand – Bush 
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اين مقادير در (. 1)گزارش شد  91/1تا  11/1و پايايي آن با استفاده از آزمون مجدد  91/1تا  59/1كرونباخ بين 

 .بود 91/1تا  98/1و پايايي  88/1تا  18/1دهندة ثبات دروني پرسشنامة اصلي نشان

 های تكنیكیویژگی

هاي تكنيكي براي ارزيابي ويژگي 1اي فدراسيون فوتبال انگليسمادههاي مهارتي ششاز مجموعه آزمون

دهندگان در موارد دويدن با توپ، چرخيدن با توپ، سرعت، دريبل هاي نوجوان استفاده شد كه آزمونفوتباليست

-هنجار بازيكنان ايراني را در اين آزمون( 1581)دادكان و دانشجو (. 1)زدن، سر زدن و شوت زدن ارزيابي شدند 

 (.3)درصد تعيين كردند  93و  88ترتيب ايايي آنها را بهها تهيه كرده و اعتبار و پ

 های فیزیولوژیكیویژگی

پرش ارتفاع : هاي فيزيولوژيكي انجام دادندهاي اين پژوهش پنج آزمون را براي تشخيص ويژگيآزمودني

، دراز و نشست (با اسيد الكتيك هوازي بيتوان )متر  181، دو رفت و برگشت (اسيد الكتيكهوازي بي توان بي)

در آزمون دراز و نشست، مالك ارزشيابي (. 11( )سرعت)متر  11و  11، دو سرعت (استقامت عضالت شكم)

دقيقه گرم كردن دلخواه  11ها كنندگان قبل از انجام آزمونهمة شركت. تعداد انجام حركت در يك دقيقه بود

 (.15، 9)داشتند 

 یهای آنتروپومتریكویژگی

ها ربي بدن و طول اندامهاي قد، وزن، درصد چگيريهاي آنتروپومتريكي از اندازهگيري ويژگيبراي اندازه

متر و وزن با ترازوي ديجيتال با  1/1قد به وسيلة متر نواري در حالت ايستاده و با حساسيت (. 51)د شاستفاده 

گيري ضخامت چربي زيرجلدي در با اندازهتخمين درصد چربي بدن . نددشكيلوگرم سنجيده  1/1حساسيت 

ر سمت برتر بدن با استفاده از كاليپر انجام د( ايپشت بازو، دو سر بازو، تحت كتفي و فوق خاصره)چهار قسمت 

(. 11)ند فتگراند، قرار تدوين شده( 1991) 5و وومرسلي 1ها در معادالت مربوط كه توسط دورنينو كميت فتگر

 .طول ران و طول ساق پا: ازبودند  ها عبارتول اندامهاي طگيرياندازه(. 11)

                                                           
1  - FA Soccer star tests 

2  - Durnin 

3  - Womersley 
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 روش آماری

هاي پراكندگي متغيرها از جمله ميانگين و هاي گرايش به مركز و شاخصبا استفاده از آمار توصيفي، شاخص

آزمون )ها و همگني واريانس(  K-Sآزمون )ها پس از تأييد نرمال بودن داده. انحراف استاندارد محاسبه شدند

براي مقايسة ورزشكاران نخبه و زيرنخبه در هريك از چهار دسته متغيرهاي  MANOVA، از آزمون (لون

 .استفاده شد 13/1تحقيق در سطح معناداري 

 

 ی تحقیق هایافتهنتایج و 

 .آورده شده است 1ها در جدول شناختي آزمودنيهاي جمعيتويژگي

 یژگی های جمعیتی آزمودنی هامیانگین و انحراف معیار و_  3جدول 

 گروه

 آماره

 (نفر 15)گروه زیر نخبه  (نفر 11)گروه نخبه 

انحراف  میانگین حداکثر حداقل

 معیار

انحراف  میانگین حداکثر حداقل

 معیار

 94/3 34 81/35 37/31 35/3 98/34 81/35 31 (سال)سن 

 7 350 375 344 1 311 374 348 (سانتی متر)قد 

 08/7 04/59 11 11 90/7 15/51 73 49 (کیلوگرم)وزن 

 57/3 19/4 8 1 4/3 17/5 8 1 (سال)سابقة بازی 

 

همچنين . بودندتر از بازيكنان زيرنخبه دهد كه بازيكنان نخبه بلندقدتر و سنگيننشان مي 1نتايج جدول 

 .اندبرخوردار بودههاي گروه نخبه از ميانگين سن باالتر و سابقة بازي بيشتري آزمودني

 .آورده شده است 1نتايج تحليل واريانس چندمتغيره با عامل اصلي سطح عملكرد در جدول 
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 گیری شدههای اندازهبرای تفاوت دو گروه در چهار دسته ویژگی MANOVAنتایج آزمون  – 1جدول 

 آماره

 عامل
 درجات آزادی ارزش ویلكس

خطای درجات 

 آزادی
F داری معنی 

 991/9* 197/1 48 31 555/9 های روانی ویژگی

 999/9* 831/8 54 1 595/9 تكنیكی های ویژگی

 999/9* 118/39 55 5 590/9 فیزیولوژیكی  های ویژگی

 984/9 891/3 59 39 715/9 های آنتروپومتریكی ویژگی

 

ها تفاوت شود، دو گروه نخبه و زيرنخبه در سه دسته از ويژگيمشاهده مي 1طوركه در جدول همان

آنتروپومتريكي هاي اما در ويژگي. فيزيولوژيكي، تكنيكي و رواني: ترتيب اولويت عبارتند ازمعناداري داشتند كه به

 (.13/1ميزان معناداري )تفاوت معناداري مشاهده نشد 

براي تعيين تفاوت بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه در متغيرهاي مختلف در هر  MANOVAنتايج آزمون 

 :شودمشاهده مي 9تا  5ها در جداول ه از ويژگيدست

 های روانیبرای نشان دادن تفاوت دو گروه در مهارت MANOVAنتیجة آزمون  – 1جدول 

 داری میزان معنی F ها مجذور میانگین 

 های پایه مهارت

 940/9* 919/4 157/34 گذاری هدف

 451/9 511/9 941/1 اعتماد به نفس 

 780/9 971/9 545/3 تعهد

 تنی های روان مهارت

 517/9 181/9 845/1 واکنش به استرس

 991/9* 995/8 191/03 آرمیدگی

 913/9* 151/5 891/55 مقابله با ترس

 994/9* 099/8 957/13 فعال سازی 

 های شناختی  مهارت

 999/9* 031/35 381/311 تمرکز 

 994/9* 753/8 950/04 بازیابی تمرکز

 390/9 147/1 188/11 تصویرسازی

 131/9 581/3 441/33 تمرین ذهنی

 911/9* 110/4 813/11 ه قطرح مساب
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هاي و در مهارت( >P 13/1)گذاري، تفاوت معنادار بود هاي رواني پايه تنها در مهارت هدفاز بين مهارت

تني، دو گروه در هاي رواناز لحاظ امتياز در مهارت(. <P 13/1)اعتماد به نفس و تعهد تفاوت معنادار نبود 

اما تفاوت در مهارت (. >P 13/1)سازي تفاوت معناداري داشتند هاي آرميدگي، مقابله با استرس و فعالمهارت

هاي تمركز، در مهارت ،هاي شناختيهمچنين در زيرمقياس مهارت(. <P 13/1)مقابله با استرس معنادار نبود 

هاي تصويرسازي و تمرين ذهني اين ، اما در مهارت(>P 13/1)نادار بود بازيابي تمركز و طرح مسابقه تفاوت مع

 (.<P 13/1)چنين نبود 

 برای نشان دادن تفاوت دو گروه در شش مهارت تكنیكی MANOVAنتیجة آزمون  – 4جدول 

 داری میزان معنی F ها مجذور میانگین 

 991/9* 135/39 519/1 دویدن با توپ

 999/9* 137/41 117/45 چرخیدن

 999/9* 813/19 311/38 سرعت 

 917/9* 515/4 143/1 دریبل

 593/9 458/3 138/3 سر زدن 

 915/9* 137/5 301/18 شوت زدن 

 

جز سر زدن از نظر آماري هاي تكنيكي بهشود، تفاوت در همة ويژگيمشاهده مي 1طوركه در جدول همان

 (. 13/1)معنادار بود 

  



 سال 31کاربرد رویكرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیكنان فوتبال زیر 

 

335 

برای نشان دادن تفاوت دو گروه نخبه و زیرنخبه در پنج آزمون  MANOVAنتیجة آزمون  – 5جدول 

 فیزیولوژیكی

 میزان معنی داری F مجذور میانگین ها 

 378/9 851/3 977/31 پرش ارتفاع

 937/9* 981/1 340/09 دراز و نشست

 999/9* 477/51 009/313 دو رفت و برگشت

 933/9* 815/1 111/3 متر 39دو 

 941/9* 379/4 479/3 متر 49دو 

 

هاي دراز و نشست، دو رفت و برگشت، نشان داده شده است، تفاوت در آزمون 3طور كه در جدول همان

، اما در آزمون پرش ارتفاع با اينكه گروه (>P 13/1)متر از نظر آماري معنادار بود  11متر و  11دوهاي سرعت 

 (.<P 13/1)نخبه امتيازهاي بهتري كسب كردند، تفاوت معنادار نبود 

 

 آزمون آنتروپومتریكی 39برای نشان دادن تفاوت دو گروه در  MANOVAنتیجة آزمون  – 1جدول 

 داری میزان معنی F ها مجذور میانگین 

 489/9 591/9 177/10 وزن 

 308/9 104/3 990/3 قد 

 811/9 919/9 975/3 شاخص تودة بدن

 033/9 931/9 913/3 جلو بازو

 119/9 853/9 719/1 پشت بازو

 978/9 119/1 971/33 تحت کتفی 

 451/9 579/9 881/1 فوق خاری 

 181/9 350/3 709/8 درصد چربی 

 751/9 393/9 108/3 طول ران 

 377/9 818/3 148/35 طول ساق 
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(.  13/1)كدام از عوامل آنتروپومتريكي از نظر آماري معنادار نبود تفاوت در هيچ 1براساس اطالعات جدول 

باوجود اين گروه نخبه در موارد قد، ضخامت زيرجلدي ناحية تحت كتفي، درصد چربي و طول ساق پا امتيازهاي 

در مجموع، بازيكنان نخبه در . ناداري بودو نتايج نزديك به مع ندبهتري نسبت به گروه زيرنخبه كسب كرده بود

طور آزمون فيزيولوژيكي به( از پنج)آزمون تكنيكي و چهار ( از شش)متغير رواني، پنج ( از دوازده)امتيازات هفت 

هاي آنتروپومتريكي تفاوت از نظر آماري ، اما در آزمون(>P 13/1)معناداري با بازيكنان زيرنخبه متفاوت بودند 

 (.<P 13/1)از متغيرها معنادار نبود يك در هيچ

-در ادامه نتايج تحليل واريانس چندمتغيره با عامل اصلي سطح عملكرد به تفكيك چهار گروه سني شركت

 (.9جدول )كننده در تحقيق آورده شده است 

 شدهگیریهای اندازهبرای تفاوت چهار گروه سنی در ویژگی MANOVAنتیجة آزمون  – 7جدول 

 آماره

 لعام
 داری معنی F ارزش ویلكس گروه سنی

 روانی

 990/9* 037/11 999/9 31زیر 

 911/9* 830/11 991/9 34زیر 

 311/9 599/9 341/9 35زیر 

 941/9* 173/1 389/9 31زیر 

 فیزیولوژیكی

 138/9 079/3 409/9 31زیر 

 113/9 118/3 518/9 34زیر 

 991/9* 700/1 177/9 35زیر 

 991/9* 401/0 344/9 31زیر 

 تكنیكی

 913/9* 119/5 358/9 31زیر 

 991/9* 031/0 330/9 34زیر 

 991/9* 851/1 111/9 35زیر 

 111/9 158/3 543/9 31زیر 

 آنتروپومتریكی

 158/9 357/1 985/9 31زیر 

 945/9* 141/1 950/9 34زیر 

 901/9 114/1 114/9 35زیر 

 307/9 931/9 903/9 31زیر 
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و  11، زير 15هاي نخبه و زيرنخبه در بين بازيكنان زير هاي رواني در بين گروهنتايج نشان داد كه ويژگي

(. >P 13/1)سال معنادار نبود  13، اما تفاوت در گروه زير (<P 13/1)سال تفاوت معناداري داشت  11زير 

سال تفاوت معناداري در مجموع  13و زير  11، زير 15دهد، در بازيكنان زير نشان مي 9طوركه جدول همان

هاي تكنيكي معنادار سال تفاوت در ويژگي 11، اما در گروه زير (<P 13/1)هاي تكنيكي وجود داشت ويژگي

هاي فيزيولوژيكي تفاوت سال در مجموع ويژگي 11و زير  13همچنين در بازيكنان زير (. >P 13/1)نبود 

سال تفاوت  11و زير  15هاي زير ، اما در گروه(>P 13/1) شتزيرنخبه وجود دامعناداري بين بازيكنان نخبه و 

ها حاكي از اين است كه در بازيكنان نخبه و زيرنخبه در در نهايت يافته(. <P 13/1)معناداري مشاهده نشد 

ا در ديگر ، ام(>P 13/1)هاي آنتروپومتريكي از نظر آماري معنادار است سال تفاوت در ويژگي 11گروه زير 

 (.<P 13/1)هاي سني تفاوت معناداري وجود نداشت گروه

 

 گیریبحث و نتیجه

ورزشكار نخبه  11هاي رواني، تكنيكي، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي را در پژوهشگر در تحقيق حاضر ويژگي

كنند، آينده كمك ميهاي نخبة بيني فوتباليستگيري كرد تا عواملي كه به پيشورزشكار زيرنخبه اندازه 53و 

-در اين پژوهش از يك مجموعه آزمون استفاده شد كه با وجود سهولت در اجرا، ساختار گسترده. شناسايي شوند

پژوهش حاضر بر (. 11)اند توجهي قرار گرفتههاي تكنيكي مورد بيبرخالف مطالعاتي كه در آنها آزمون. اي دارد

هاي آنتروپومتريكي و بر آزمونهمچنين عالوه. تأكيد كرد اهميت اين عوامل در مطالعات استعداديابي

، از (1119، 1مانند گكزي)اند، همگام با تحقيقات جديد كار برده شدههاي متعددي بهفيزيولوژيكي كه در پژوهش

نتايج اين تحقيق نشان داد كه در مجموع متغيرهاي مورد . هاي رواني نيز در اين فرايند استفاده شدآزمون

سي، بازيكنان نخبه امتيازات بهتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه كسب كردند، هرچند تفاوت در سه طبقه از برر

، هيچ تفاوت معناداري در متغيرهاي آنتروپومتريكي (رواني، تكنيكي و فيزيولوژيكي)ها معنادار بود ويژگي

 هاي زيادي در اند، تفاوتسه كردهمحققاني كه بازيكنان نخبه را با بازيكنان غيرنخبه مقاي. مشاهده نشد

سد بازيكنان مستعد فوتبال از نظر اين ر نظر مياما به(. 59، 55، 51)اند هاي آنتروپومتريكي گزارش كردهويژگي

                                                           
1 - Geczi 
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توان گفت كه تفاوت بين براساس شواهد پژوهشي و باتوجه به نتايج تحقيق حاضر مي. ها مشابه باشندويژگي

 (.11، 51)زيرنخبه كمتر مربوط به عوامل جسماني است بازيكنان نخبه و 

هاي رواني تأكيد هاي استعداديابي بايد بيشتر بر مهارتدهد كه در مدلهاي تحقيق حاضر نشان مييافته

در تحقيق خود با هدف بررسي ارتباط عوامل چندبعدي و سطح عملكرد نشان داد كه ( 1119) 1ماريج. شود

مايز زيادي بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه برخوردارند كه با نتايج تحقيق حاضر عوامل رواني از قدرت ت

ترتيب هاي رواني بهديگر در تحقيق حاضر اينكه بيشترين تمايز در بين مهارتتوجه نكتة شايان . همراستاست

مركز در فوتبال سازي و بازيابي تمركز، اين نتايج بر اهميت كسب و حفظ تشد به مهارت تمركز، فعالمربوط مي

هاي رواني و تكنيكي در استعداديابي، نشان داد نيز در بررسي كاربرد آزمون( 1119) 1گكزي(. 53)تأكيد دارد 

كه مهارت تمركز از موثرترين عوامل در انتخاب بازيكنان نوجوان است كه از اين لحاظ با نتايج اين پژوهش 

تا  13هاي مرد نخبة حقيق خود بيان كرد كه واليباليستدر گزارش نتايج ت( 1581)دوست ميهن. مشابه است

. هاي بيشتري در مهارت تمركز نسبت به همنوعان غيرنخبة خود كسب كردندطور معناداري نمرهساله به 11

در پژوهشي نشان داد كه تفاوت معناداري بين تمركز دانشجويان ورزشكار و ( 1598)همچنين اصالنخاني 

ضمن اينكه در اين پژوهش بازيكنان . ها با نتايج تحقيق حاضر همراستا هستنداين يافته. غيرورزشكار وجود دارد

دهندة اين يافته نشان. نخبه در مهارت بازيابي تمركز نيز نتايج بهتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه كسب كردند

علت خطا، مانند قطع بازي به ناپذيرنداهميت كسب مجدد تمركز پس از اتفاقاتي است كه در بازي فوتبال اجتناب

 .مصدوميت يا حوادثي از اين دست

باتوجه به . سال بيشترين تفاوت را داشتند 11سال و پس از آن زير  15عوامل رواني در ردة سني زير 

ها، اغلب نوجوانان در اين مقطع همراه با تغييرات جسمي دچار تحوالت ذهني تحوالت مرتبط با بلوغ در اين سال

ضمن . هاي ورزشي تأثير داردرسد كه چگونگي مديريت و گذار از اين دوره در موفقيتنظر ميبه. شوندنيز مي

تواند به تغيير و تحوالت دوران هاي رواني نيز ميسال در ويژگي 13اينكه نبود تفاوت معنادار در ردة سني زير 

 11ايج نشان داد كه بازيكنان نخبه در گروه زير همچنين نت(. 55)  ثباتي اين دوره استناد داده شودنوجواني و بي
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2 - Geezi 



 سال 31کاربرد رویكرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیكنان فوتبال زیر 

 

330 

تواند ناشي از اين برتري مي. هاي بهتري نسبت به همساالن خود كسب كردندهاي رواني نمرهسال در ويژگي

هاي بيشتري براي كسب تجربه و حركتي باشد چرا كه بازيكنان نخبه در سنين باالتر فرصت –تأثير رشد رواني 

اين رشد تدريجي و وابسته به سن به فرايندهاي باليدگي سيستم عصبي . اندنات خوب داشتهبهره بردن از تمري

 (.11)شود مركزي مربوط مي

هاي تكنيكي بيشترين توانايي ايجاد نتايج نشان داد كه چرخيدن، سرعت و دويدن با توپ در گروه ويژگي

آزمون . سريع بدن بدون حمل توپ نياز دارند هاي چرخش و سرعت به تغيير جهتهر دو آزمون. تمايز را داشتند

دهد كه بازيكنان نخبه در رو اين نتايج نشان ميازاين. شودجايي سريع بدن با توپ ميدويدن نيز شامل جابه

اين . كننده در بازي فوتبال است، نسبت به بازيكنان زيرنخبه برتري دارندعامل سرعت كه يكي از عوامل تعيين

در تحقيق روي بازيكنان ( 1111)همچنين ريلي و همكاران . همراستاست( 1111)هاي هوآر و وار نتايج با يافته

بازيكنان زيرنخبه بودند كه از ساله، نشان دادند كه بازيكنان نخبه در آزمون دريبل زدن بهتر  11تا  13انگليسي 

 .تفاوت معنادار نبوداز اين نظر با تحقيق حاضر همسوست، اما در آزمون شوت برخالف تحقيق حاضر 

سال، تفاوت معناداري بين دو گروه نخبه و  11هاي سني به غير از ردة زير هاي تكنيكي در همة ردهويژگي

سال و زير  13هاي سني زير ، بازيكنان نخبه در رده(1111)در تحقيق فيگوئيردو و همكاران . زيرنخبه داشتند

اما در ردة زير . داشتند كه با نتايج پژوهش حاضر همراستاست هاي تكنيكي تفاوت معناداريسال در ويژگي 11

واينز و همكاران . سال تفاوت معناداري در آزمون دريبل زدن ديده شد كه مغاير نتايج مطالعة حاضر است 15

 11و زير  15هاي زير هدترين عوامل در تمايز بازيكنان در رهاي تكنيكي مهمنشان دادند كه مهارت( 1111)

هاي تحقيق اين نتايج با يافته. سال تفاوت معناداري نداشتند 11هستند، اما اين عوامل در ردة سني زير سال 

 هاي پاية فوتبال در سنين نوجواني و دهندة اهميت زياد كسب مهارتها نشاناين يافته. حاضر مشابه است

-سال از لحاظ مهارت 13و زير  11ال، زير س 15هاي سني زير تر از آن است، چرا كه بازيكنان نخبه در ردهپايين

سال  11البته اين برتري در ردة زير . هاي مختص فوتبال برتري زيادي نسبت به بازيكنان زيرنخبه داشتند

لوژيكي در موفقيت بازيكنان فوتبال در يودليل تأثير بيشتر عوامل جسماني و فيزتر شد كه ممكن است بهكمرنگ

توان نتيجه گرفت كه بايد در فرايند استعداديابي در سنين رو ميازاين(. 19)جواني باشد سنين باالتر و نزديك به 
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اما . سال تأكيد بيشتري بر تبحر تكنيكي شده و از مقايسة بازيكنان براساس آمادگي جسماني پرهيز شود 11زير 

 .هاي فيزيولوژيكي مد نظر قرار گيرنددر سنين باالتر رفته رفته ظرفيت

 3/13با ميانگين سني )در تحقيق روي بازيكنان حاضر در كمپ استعداديابي ( 1119) 1همكارانگابت و 

هاي فيزيولوژيكي و نشده در ويژگيشده و بازيكنان انتخابتفاوت معناداري بين بازيكنان انتخاب( سال

ما محققان اذعان داشتند ا. آنتروپومتريكي نيافتند كه از لحاظ عوامل فيزيولوژيكي با پژوهش حاضر در تضاد است

ها پوشي كرد، چرا كه اين ظرفيتهاي فيزيولوژيكي در انتخاب ورزشكاران چشمتوان از اهميت ظرفيتكه نمي

براي مثال فوتباليستي كه از مهرات سر زدن خوبي برخوردار است، اما . ها را محدود كنندتوانند انجام تكنيكمي

نتايج تحقيق حاضر از اين . خوبي اجرا كندتواند مهارت سر زدن را بهنمي است، فتوانايي پرش عمودي در او ضعي

هاي دو همسو است كه در پژوهش آنها نيز تفاوت در آزمون( 1119)نظر با نتايج تحقيق فيگوئيردو و همكاران 

 11متر و  11هاي دو سرعت در پژوهش حاضر آزمون. سرعت بين بازيكنان نخبه و بازيكنان باشگاهي معنادار بود

ترين ، دو سرعت جزو مهم(1111)در تحقيق ريلي و همكاران . متر از قدرت ايجاد تمايز زيادي برخوردار بودند

 .اين يافته با نتايج تحقيق حاضر مشابه است. عوامل در ايجاد تمايز بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه بود

كه نقش اساسي براي سرعت در موفقيت در  هاي پژوهش حاضر با آن دسته از تحقيقاتطوركلي يافتهبه

-در تحقيق حاضر از بين ويژگي. همراستاست( 1111مانند ريلي، بانگزبو و فرانكز، )شوند رشته فوتبال قائل مي

هاي اين تحقيق از بين هاي تكنيكي فقط در آزمون سر زدن تفاوت بين دو گروه معنادار نبود و بر اساس يافته

رو باتوجه به ارتباط ازاين. ي نيز تنها در آزمون پرش ارتفاع تفاوت بين دو گروه معنادار نبودهاي فيزيولوژيكويژگي

هاي نوجوان نخبه دهد كه فوتباليستبين قابليت پرش ارتفاع و موفقيت در مهارت سر زدن، اين نتايج نشان مي

عيف آنها در مهارت سر زدن نيز در اين تحقيق، قابليت كمي در پرش ارتفاع داشتند كه اين ضعف به عملكرد ض

عملكرد . كه پيشتر نيز ذكر شد، مطابقت دارد( 1119)ها با نظرهاي گابت و همكاران اين يافته. منجر شده است

ها در آزمون پرش ارتفاع به مقدار زيادي به پست بازي و نوع و مرحلة تمرينات وابسته است كه به فوتباليست

 (.51)د تحقيق و بررسي بيشتر نياز دار
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 اين نتايج با . سال ايجاد كردند 11و زير  13هاي زير عوامل فيزيولوژيكي بيشترين تمايز را در آزمودني

هاي ظرفيت هاي نخبه و زيرنخبه در آزمونهمراستاست كه در آن فوتباليست( 1111)هاي واينز و همكاران يافته

هاي اين رده  باتوجه به تجربة حضور بازيكنان نخبة. داشتندهاي ويژة فوتبال تفاوت معناداري عملكردي و مهارت

شود كه بيني ميالمللي، پيشسني در تمرينات تيم ملي و طي كردن تمرينات بدنسازي براي مسابقات بين

گزارش كردند كه ( 1111)واينز و همكاران (. 13)هاي فيزيولوژيكي بيشتري داشته باشند بازيكنان نخبه ظرفيت

سال در آزمون پرش ارتفاع تفاوت معناداري  11و زير  13، زير 11هاي سني زير نخبه و زيرنخبه در رده بازيكنان

سال در اين  11و زير  15هاي زير در پژوهش حاضر مشاهده شد كه گروه. نسبت به گروه غيرنخبه داشتند

تفاوت معناداري در گروه زير پژوهش حاضر همسو با پژوهش واينز و همكاران . آزمون تفاوت معناداري داشتند

در تحقيق حاضر آزمون دراز و نشست بيشترين تمايز را در ردة سني . سال در آزمون پرش ارتفاع نشان نداد 11

ضمن اينكه در تحقيق حاضر در گروه . سال ايجاد كرد كه با نتايج تحقيق واينز و همكاران مشابه است 13زير 

در تحقيق حاضر تفاوت معناداري در نتايج آزمون دو رفت و . معنادار نبود سال نيز تفاوت در اين آزمون 11زير 

مشابه ( 1119) و فيگوئيردو و همكاران ( 1115)هاي سني وجود داشت كه با نتايج اُستوجيچ برگشت در همة رده

 .ردندسال گزارش ك 13تفاوت معناداري در اين آزمون در گروه زير ( 1111)همچنين واينز و همكاران . است

هاي آنتروپومتريكي با بازيكنان نتايج نشان داد كه بازيكنان نخبه در مجموع تفاوت معناداري در ويژگي

اين محققان بازيكناني را كه در . مشابه است( 1999)  1هاي فرانكز و همكاراناين نتايج با يافته. زيرنخبه ندارند

نتايج . اي شده بودند، با بازيكنان ناموفق مقايسه كردندفههاي حرآكادمي فوتبال ملي موفق به انتقال به باشگاه

سختي نتيجه اينكه، به. هاي آنتروپومتريكي از هم متمايز شوندتوانند با آزموننشان داد كه دو گروه بازيكنان نمي

هاي زموناند، با آتوان بازيكناني را كه از قبل براي بازي در سطح بااليي از مسابقات فوتبال انتخاب شدهمي

تري در انتخاب بازيكنان براي ارتقا از سطح رسد عوامل پيچيدهنظر ميبه. آنتروپومتريكي از هم متمايز كرد

بازيكنان نخبه ضخامت زيرجلدي و نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه . زيرنخبه به سطح نخبه تأثيرگذار باشند

طور همان. اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود درصد چربي بدن كمتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه دارند،

هاي اند، يكي از داليل عملكرد ضعيف بازيكنان زير نخبه در آزمونبيان داشته( 1111) 1كه دالمن و همكاران

                                                           
1 - Franks & et al 

2 - Dollman & et al  
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 1در تحقيق لگال و همكاران(. 11)فيزيولوژيكي ممكن است به سطوح بيشتر چربي بدن در آنها مربوط باشد 

هاي يك از ردههاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي بين بازيكنان نوجوان نخبه و زيرنخبه در هيچن، آزمو(1118)

هاي جسماني كند كه بسياري از كيفيتاين نتايج از اين نظريه حمايت مي. سني مورد بررسي تمايز ايجاد نكردند

ضمن اينكه تغييرات بعدي در اين . كنندنمي كنند، تا قبل از دورة پاياني نوجواني ظهوركه بازيكنان را متمايز مي

 (.11)مدت باشد هاي ممكن است متأثر از تمرينات طوالنيويژگي

هاي آنتروپومتريكي از حساسيت كافي برخوردار كنند، آزمونطوركه لگال و همكاران پيشنهاد ميهمان

 .كار گرفته شوندنيستند تا با اهداف انتخاب و شناسايي استعدادها به

جز در مورد درصد چربي در پژوهش روي بازيكنان نوجوان بلژيكي، دريافتند كه به( 1111) 1اينز و همكارانو

سال تفاوت  11تا  11هاي آنتروپومتريكي در چهار گروه سني يك از ويژگيسال، در هيچ 13در گروه زير 

اما در . گروه غيرنخبه داشتندبازيكنان نخبه و زيرنخبه درصد چربي كمتري نسبت به . معناداري ديده نشد

سال در قد، وزن و درصد چربي بدن تفاوت معناداري بين دو گروه نخبه و  11پژوهش حاضر در گروه سني زير 

هاي تكنيكي و فيزيولوژيكي كه تفاوت در نكتة جالب اين است كه در چند مورد از ويژگي. زيرنخبه مشاهده شد

-ده شد، در تحقيق واينز و همكاران نتايج مشابهي از لحاظ آن ويژگيسال دي 11پژوهش حاضر در ردة سني زير 

در اين بخش نيز نتايج نشان داد كه در مورد عامل درصد چربي تفاوت رد . سال ديده شد 13ها در ردة سني زير 

سب سال ك 13در ردة سني زير ( 1111)اي كه واينز و همكاران سال معنادار بود كه با نتيجه 11ردة سني زير 

نتايج اين . شوداين نتايج به تفاوت باليدگي بين بازيكنان ايراني و بلژيكي مربوط مي. كردند، قابل مقايسه است

 .دهد كه بازيكنان تحقيق حاضر نسبت به بازيكنان بلژيكي از نظر باليدگي زودرس هستندپژوهش نشان مي

با وجود سهولت در اجرا، ساختاري گسترده و طوركلي، اين تحقيق از يك مجموعه آزمون استفاده كرد كه به

، پژوهش حاضر (11)اند توجهي قرار گرفتههاي تكنيكي مورد بيبرخالف مطالعاتي كه در آنها آزمون. جامع دارد

مانند گكزي، )همچنين همگام با تحقيقات جديد . بر اهميت اين عوامل در مطالعات استعداديابي تأكيد كرد

-هاي بهنشان داده شد كه مجموعه آزمون. هاي رواني در فرايند استعداديابي شدر آزمونتأكيد بيشتري ب( 1119

                                                           
1 - Le Gall & et al 

2 - Vaeyens & et al 
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جوان مناسب است، اگرچه بيشتر در نوهاي منظور استعداديابي در فوتباليستشده در اين تحقيق بهكارگرفته

تر براي شناسايي مناسب هايبا اين حال، تالش براي شناسايي روش. سال كاربرد دارد 11و زير  15بازيكنان زير 

ها تا اظهار داشت، اين تالش( 1119)كه دورانت گونههمان. شودهاي گوناگون اكيداً توصيه مياستعداد در ورزش

نتايج اين تحقيق . المللي هستند، ادامه خواهد يافتهاي بينكه كشورهاي مختلف خواستار برتري در رقابتزماني

هاي سني هاي چشمگيري بين گروهتفاوت( 1118)و لگال و همكاران ( 1119)ان همانند تحقيقات واينز و همكار

هاي عملكردي كه ويژگياين گونه مي توان تفسير كرد  نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته. مختلف نشان داد

 همچنين پژوهشگران در تحقيق حاضر پيشنهاد. هاي سني مختلف متفاوت استدر بازيكنان نوجوان در گروه

. كنند كه مدل مورد استفاده در اين پژوهش مورد استفادة مجدد و در صورت لزوم مورد پااليش قرار گيردمي

نتيجه اينكه، . هاي زن انتخاب شوندهايي از ميان فوتباليستضمن اينكه الزم است در تحقيقات آينده نمونه

، به ندمتغيرة مورد استفاده در اين پژوهشهاي چتوانند با استفاده از آزمونهاي نخبة آينده ميفوتباليست

هاي سني بايد بر اين، نشان داده شد كه تفاوتعالوه. بيني شوندپيش هاي آنتروپومتريكي،  گيري استثناي اندازه

 .هاي نوجوان لحاظ شوندهاي استعداديابي در فوتباليستدر انتخاب آزمون
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