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  چكيده
 از شـروع آمـوزش   پيشبا استعداديابي  طمرتب يمهارتو سهم عوامل رشدي و  تأثير زانيم ينيب شيپهدف اين پژوهش 

 تمـام مـدارس   آمـاري  ةجامع .بود يآموزش جلسة هشتپسر پس از  ةسال 12تا  10مهارتي نوجوانان  بر عملكرد فوتبال
 نوجوان پسـر  171نمونه شامل . مدرسه با محقق همكاري كردند 16كه در نهايت  فوتبال داراي مجوز شهر اصفهان بود

بـود كـه    )كيلوگرم03/34 ±5/7متر و وزن سانتي141 ±8/7، قد سال01/11 ±79/0 استاندارد سنميانگين و انحراف (
هـا  عملكرد مهارتي آزمـودني  .تصادفي ساده انتخاب شدند صورت بهآزمودني چهار سني  ةفوتبال در هر رد ةهر مدرساز 

كـه   فوتبـال  اسـتعداديابي  هـاي  نآزمـو و سرعت دويدن از طريق  دريبل كردنشامل دويدن با توپ، چرخيدن با توپ، 
-انـدازه آمـوزش   هجلسـ  هشتاز پس آموزش فوتبال و  دورةاز شروع  پيش ،بود اقتباسي از فدراسيون فوتبال انگلستان

 ونيو رگرسـ توصـيفي   از آمـار در ايـن پـژوهش    .بـود درصـد   85درصد و روايي آن  90 ها آزمون نياعتبار ا .گيري شد
تـا   10عملكرد مهارتي نوجوانـان  بيني  پيشمدل را براي  چهارها داده ليوتحل هيتجز. شد استفاده گام به گام ةريمتغچند
در نهايـت مـدل كامـل    . آموزشي مشـخص كـرد   دورةابتداي  هاي آزمون براساسجلسه آموزش  هشتپس از  سال 12
  . مالك را تبيين كرد ةنمراز تغييرپذيري در  درصد 4/59
 

 هاي كليديواژه

   .نوجوانان مهارت، ،فوتبال ستعداديابي،اآموزش، آزمون، 

   

                                                           
   09131821180: تلفن : نويسنده مسئول Email: shafizadeh_110@yahoo.com                                          
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 مقدمه

ورزشي عمالً مقدور  ةبهينها و اجراهاي استعداديابي دستيابي به عملكرد فرايندبدون توجه به امروزه 

هايي است كه با استفاده از آن بتوان بازيكنان منظور از استعداديابي پيدا كردن معيارها و شاخص. نيست

تا  6 كودكانشناسايي عبارت است از استعداديابي  .فوتبال را شناسايي كرد رشتةمستعد براي بازي در 

شروع  در پيسطح باال  هاي رقابتماهرانه در  يبراي اجرا خاص و مشخصي هاي ويژگيسال كه  15

عمده  طور بهاساس استعداديابي  نيبر هم .)33( دارندورزشكاران  يبرا بلندمدتمنظم پيشرفت  ةبرنام

در حال حاضر  ).11(د كنميرشد و پرورش استعدادها را فراهم  ةزمينو  استمتوجه سنين پايين 

اين  .با توجه به عوامل فيزيكي اجرا ارزيابي و مشخص شده است اجراشده سنتي استعداديابي هاي برنامه

 مدت طوالنيخوب در  يشاخص اجرا عنوان بهورزشي مورد نظر يا  رشتة يابيدر استعدادعوامل 

  .)42،37،28( درست نباشند ممكن است ،شوندميگيري  اندازهمجزا  صورت بهكه  خصوص زماني هب

 منظور به را 2012 تا 1985زماني  دورةدر  منتشرشدهتمام مقاالت ) 2014( فرناندز و مندزجيمز

نتايج نشان  .كردندموضوع كشف و پرورش استعداد در فوتبال گردآوري  ةجانب همهفهم بهتر و پردازش 

ولي كشف استعداد در افراد جوان  ،اي بسيار پيچيده استداد شناسايي يك ورزشكار بااستعداد وظيفه

مورد اين ايده كه كشف و  داد درنتايج نشان  .تر استسخت مراتب بههجومي مثل فوتبال هاي براي بازي

  ).44،39،36،31( توافق عمومي وجود دارد ،پرورش استعداد در فوتبال موضوعي چندبعدي است

 ظرفيت هوازي،(عوامل فيزيولوژيكي  ،)اثر سن نسبي باليدگي،( ابعاد مورد نظر شامل عوامل فيزيكي

 شناختي روانعوامل  ،)هاي پايينيقدرت اندام هوازي، قدرت، سرعت مناسب براي فوتبال،قدرت بي

تفكر و  ،پذيري،كسب حمايت اجتماعي، هوشياري، رفتارهاي منطبق با حل مسئلهانضباط، تعهد، تطابق(

عوامل  ،)جوي بيناييو پيشرفته، جست طور بهها اري اجرا، استفاده از نشانهدياد(عوامل ادراك  ،)تالش

يابي و اي، موقعيتگاهي اطالعاتي،آگاهي رويهآ( و عناصر تاكتيكي) بازي اختصاصي فوتبال(تكنيكي 

  ).29( است شده هاي استعداديابي مطرحدر برنامه مؤثرعوامل  عنوان به) گيريتصميم

 هاي آزموناز غير از لحاظ كردن عوامل متعدد و مهم  بهاستعداديابي صحيح و علمي  ةبرنامامروزه در 

تحقيقات جديد در  در ).24( شودگيري از متخصصان استفاده ميميداني و آزمايشگاهي تخصصي با بهره

هاي رواني و تكنيكي بيش از پيش مورد توجه قرار  هاي تيمي، مهارتاستعداديابي در ورزش ةحيط

ها اي موفقيت در ورزشگر كه بركل شناسايي هر عامل جسماني و ذهني مداخله در). 30( گرفته است

به همين دليل . هاي بازي همراه باشد در صورتي باارزش است كه با اطالعات مربوط به مهارت ،الزم است
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براي استعداديابي ضروري  ،فوتبال است ةپايهاي  مهارت ةپيشگوكنندكه  چندعاملي يها آزمونمجموعه 

عاتي پايه براي بازيكنان جواني كه براي مرجع اطال جاديدر اتواند اي ميهاي مجموعهآزمون. است

اخير در مورد بازيكنان جوان  يها سال در. مفيد باشد ،شوندهاي اختصاصي انتخاب ميشركت در برنامه

  ).7( شودزيادي مي تأكيدهاي عملكردي سرعت بااستعداد بر آزمون

 عنوان بههاي تكنيكي  در مطالعات خود از مهارت) 2006( و واينس و همكاران)  2008(ورليجيك 

  .)46،45( نام بردند شاخصي براي استعداديابي

آورد، اين افزايش قدرت به چند  مي دست بهكند قدرت بيشتري نيز  طوركه كودك رشد مي همان

مستقيم با رشد قد و افزايش وزن  طور بهآوردن قدرت  دست به .رشد جسماني وابسته است ةمشخص

هاي ورزشي  ها و تمرين ها توجه شود و برنامهرات سرعت رشد و تكامل انداماگر به تغيي). 8( ارتباط دارد

ها شود و اندام ها افزوده ميبر سرعت رشد طبيعي اندام ،هماهنگ با اين تغييرات تنظيم و اجرا شوند

و  ها و نسبت آنها با يكديگراندام ةانداز. رسند زودتر به حداكثر ظرفيت و توانايي بالقوه ذاتي خود مي

هاي  و نتايج فعاليت ها مهارتتواند روي اجراي  كل بدن در يك سن معين مي ةاندازهمچنين نسبت به 

ورزشي مختلف و با افزايش  در مسابقاتسني متعدد  يها گروهبا قائل شدن ). 14( ورزشي اثرگذار باشد

شتر و بهتر رشد و به فهم بي ،هاي در سطح باال خصوص رقابت ههاي قهرماني بها در ورزش شركت بچه

متقابل وزن و قد با اجراي  نوجواني و بزرگسالي ارتباط در طول). 2( تكامل ورزشكاران جوان نياز است

كلي وزن بدن و چاقي هنگام انجام تكاليفي كه به نگهداري و تحمل  طور به. شود تكليف ويژه مي ةماهران

سال  13تا  11آموزان  در پژوهش روي دانش ).13( بر عملكرد اثر منفي دارد ،دارنداحتياج وزن بدن 

توجهي  شايان ريتأثفيزيولوژيكي  يها واكنشهاي ورزشي روي  فعاليت ساختار بدني هنگام اجراي

كه در دوران نوجواني و ابتداي جواني به اوج خود پذيري  تمرينپژوهش به مراحل  نيدر ا .داشت

  ).18( تهاي ورزشي اشاره شده اس براي آموزش مهارت ،رسد مي

 .مربيان هستند در كشورركن استعداديابي  نيتر مهمحاضر  حال آمده در دستبهبراساس اطالعات 

 :از اند عبارتترتيب  به دارندحاضر مربيان براي استعداديابي به آنها توجه  حال معيارهايي كه در نيتر مهم

هاي عت و استقامت از ويژگيسر قدرت، ،يبدن بيتركهاي آنتروپومتريك؛ قد، وزن و جثه از ويژگي

همكاري  ةروحيخونسردي،  و هاي مهارتي؛ آرامشاز ويژگي يريپذ كيو تاكتتكنيك  حركتي؛ - جسماني

 8و ) درصد 45(سالگي  12 ،)درصد 48( سالگي 10ترتيب  بهبيشتر مربيان . رواني يها يژگيوو هوش از 

 در طول شده مشاهدهبا توجه به مزيت . )11( اندرا براي استعداديابي مهم دانسته) درصد 37(سالگي 
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 استمدل تكاملي مشاركت ورزشي مدل مناسب در اين زمينه  كيباال تكامل ورزشي ورزشكاران سطح 

هاي سال گيسال 12تا  6 :مشاركت است ةمرحلتكاملي مشاركت ورزشي داراي سه  مدل .)26،22،21(

 نيدر اگذاري هاي سرمايهو باالتر سال گيسال 16 ،هاي تخصصي شدنسال گيسال 15تا  13انتخاب، 

  ).27(مدل 

است مدارس  مسابقات آموزشگاهي و مسابقات بين در كشوركشف استعدادها  ةزميندومين عامل در 

 در اين ).11( شود كمتر استفاده مي ميداني و آزمايشگاهي براي شناسايي استعدادها هاي آزمونو از 

سال و نبود نظام ساماندهي  6-15گذاري روي سنين  هد عدم سرمايهدنتايج پژوهشي نشان مي زمينه

بر فعال نبودن آموزش و پرورش در زمينة كشف استعدادها،  تأكيداستعداديابي با يند افرويژه در 

ها و مكاتب مختلف دنيا كه در مقاطع زماني موجب  دليل استفاده از سبك بهآموزش  امر پراكندگي در

در  ژهيو بههاي پايه و مستمر براي بازيكنان  نداشتن آموزش زيكنان شده است،سردرگمي مربيان و با

از داليل اصلي عدم پيشرفت فوتبال  ،ها ستاره تكسازي و اكتفا به  پشتوانهتوجهي به  سنين پايين، بي

براي استعداديابي و  يمدون ةبرنامگونه نتايج پژوهش ديگري هيچبراساس  .)12( كشورمان است

تجربه و ديدگاه مربي در فقط هاي بازيكنان وجود ندارد و  مهارت ةتوسعبراي  يا شده فيتعر استراتژي

  ).16( اين زمينه نقش دارد

ميداني و آزمايشگاهي كمتر  هاي آزمون قياز طركشور  فوتبال شناسايي استعدادها در هب مجموع در

 دارد ياديز ةفاصل ،علمي آمده است عدر مناببا آنچه  در كشورتوجه شده و روند استعداديابي فوتبال 

 جسماني، تعيين سهم هر يك از عوامل ،يابيدر استعداديكي از دشوارترين مسائل  زمينه نيدر ا ).10(

بديهي است پيشاپيش  .ورزشي خاص است رشتةرواني، مهارتي و حركتي براي يك  فيزيولوژيكي،

بنابراين الزم است با  ،نخواهد بود يدرستر ها كاورزش ةكليبراي وامل اين عمساوي لحاظ كردن سهم 

 حاضر پژوهش ،با منابع علمي و منطبقروزتر  بهاستعداديابي  منظور به ).1( دقت به اين مسئله توجه شود

سال  12تا  10عملكرد نوجوانان ينيب شيدر پآنها  و سهمرشدي و مهارتي  تعيين عواملبا هدف 

و  وزن و سن عوامل رشدي قد،هاي يگيراندازه آيا دهد كهپاسخ  پرسشتا به اين شد  اجراآموز فوتبال

 آموزش را هر نوعاز  پيش دنيدوچرخيدن با توپ و سرعت  ، دويدن با توپ،دريبل كردنمهارتي  عوامل

و  ؟لحاظ كرد فوتبال جلسه آموزش هشتپس از  هاي عملكرد مهارتي هكنندبينيپيش عنوان بهتوان مي

چه تا بيني عملكرد مهارتي پاسخ سهم و نقش هر يك از اين عوامل در پيشدر صورت مثبت بودن 

  اندازه است؟
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  قيتحق روش
 .پرداخته است هاهمبستگي توصيف بهو  شده به شكل ميداني اجراو تجربي بوده  نيمهپژوهش حاضر 

سال  12و 11، 10سني  ةردسني مدارس فوتبال سه  يبند و گروهپژوهش  ةپيشينبررسي  براساس

مدارس فوتبال داراي مجوز رسمي از هيأت فوتبال استان اصفهان  ةكليآماري شامل  ةجامع .انتخاب شد

وجود  بههايي كه براي پژوهشگر ولي با توجه به محدوديت ،آماري بود ةجامعآماري شامل  ةنمون .بود

پژوهش شركت  نمونه در عنوان بهمدرسه  شانزدهدر نهايت ، از جمله عدم همكاري بعضي مدارس ،آمد

هاي مختلف سني از هر  رده آموزان مدارس فوتبال در دليل مشخص نبودن آمار دقيق فوتبال به .كردند

تصادفي  صورت بهنفر  12فوتبال  ةمدرسو در مجموع از هر  چهار نفرسني  ةرد در هرفوتبال  ةمدرس

آزمون كه  و پسد شاجرا آزمون كه در شروع به فعاليت مدارس فوتبال و در پيششدند ساده انتخاب 

توپ،  با دنيدوهاي در اين پژوهش از آزمون .شركت كردند ،آزمون اجرا شد جلسه بعد از پيش هشت

شود و  چرخيدن با توپ، دريبل كردن توپ و سرعت دويدن كه در مدارس فوتبال اروپا استفاده مي

 . استفاده شد ،اقتباسي از فدراسيون فوتبال انگلستان است

آموزشي فوتبال بازيكنان جوان چه دختر و چه پسر  ةبرنامفوتبال انگلستان براي بهبود فدراسيون 

تغيير مسير با توپ  .2 ،دويدن با توپ .1: هاي خاص را كه شامل بهبود توانايي آنها در تكنيك ايرنامهب

 كردن كنترلپاس دادن و  .6 و شوت كردن .5 ،)هد زدن( سر زدن .4 ،كردن بليدر .3 ،يا بدون توپ

 ليوتحل هيتجزشده در باال براي يادگيري بازيكنان جوان در حين  مشخصهاي  تكنيك. توسعه داد ،است

ند و شامل تمرينات ساكن مثل ا صريح و حركتي يا جنبشي ها كيتكناين . اند اجراي مسابقات معين شده

 ةاتحاديربيان و آموزش م ةكميتمسئول  ،چارلز هيوز ذكرشدههاي آزمون در مورد). 9( ندستينتردستي 

براي كودكان  ياختصاصطور  بههاي اساسي كه تعدادي از اين تكنيك كه كند اشاره مي ،فوتبال انگلستان

عنوان ستارگان فوتبال را ارائه كرده كه بخشي  بااساس طرح جديدي  ،سال طراحي شده است 13 تا 7

 دقت بهاز نظر اعتبار و قابليت اعتماد موجود در اين طرح  هاي آزمون. طرح فراگير است ةمجموعاز 

ها را به  اند كه بچه طرح ستارگان فوتبال طوري طراحي شده هاي آزمونتعدادي از . است بررسي شده

توسط گروه آمار اجتماعي دانشگاه  هااين آزمون ).20( دكن ميهاي فوتبال تشويق  يادگيري تكنيك

دوباره، براي تركيب آزمون ، اعتبار آزمون، مدت يالنطوو با انجام آزمون است ساخته شده  1ساوهمتن

                                                           
1. Southampton 
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هايي با توانايي متفاوت، هبا گروآزمون نتايج  ةمقايسدست آمد و با  بهدرصد  90، متجاوز از هاآزمون ةهم

و داوطلبان  كودكاندر نهايت توجه  هاآزموناين . دست آمد بهدرصد  85تقريباً ها آزموندر جمع روايي 

هنجار و جشدادكان و دان ).20،9( كند معطوف مي ،داردنياز اي كه به اصالح شدن  موارد ويژهبالغ را براي 

درصد تعيين  95و  88ترتيب  بهو اعتبار و پايايي آنها را  كرده  هيته ها آزمون نيدر ابازيكنان ايراني را 

 171 ،شركت داشتند آزمون پسو  آزمون شيپآماري كه در اين پژوهش در  ةنمونمجموع  در). 6( كردند

اجراي بهتر  منظور به. بودند هسال 10نفر  52و ساله  11 نفر 64، هسال 12نفر  55نفر و به تفكيك شامل 

ها آزمونها و پسآزمون همكار كارشناس تربيت بدني در پيش گروه كيپژوهشگر از  ،هاتر آزمونو دقيق

و  قد و وزن آنها  ها انتخاب رس فوتبال نمونهمدا ةاز شروع فعاليت روزان پيشهمچنين . استفاده كرد

و به  شدهها شرح داده  براي آزمودني هر آزموناز انجام  پيشسپس توضيحات الزم  .شد ميگيري  اندازه

  . دش  ميشكل عملي براي آنها اجرا 

ه پا ب آزمودني از خط شروع بود كهبه اين شرح  دويدن با توپ شامل آزمون اطالعات يآور جمعابزار 

كه توپ از خط  د و زمانيرك متر شروع به حركت مي 60/27متر به طول  84/1توپ در باندي به عرض 

هدف اين آزمون سريع دويدن با توپ از . دش ميزمان ثبت  ،كرد شده عبور مي انتهاي عرضي باند مشخص

مون دو خط در اين آز :چرخيدن با توپ آزمون .دكن ميخط شروع تا جايي است كه خط پايان را قطع 

متري  6/4 ةمحدودو روي اين دو خط دو  شدهمتر از همديگر مشخص  6/4 ةفاصلبه » ب«و » الف«

 كند، ميچرخش » ب«پشت خط  ،كرده حركت» الف«آزمودني پا به توپ از پشت خط  .شود تعيين مي

ا آخرين چرخش ر رود و مي» ب«به طرف خط  كند، ميچرخش  پشت آن آيد و مي» الف«به طرف خط 

در  .كند توپ ر ا متوقف مي »الف«آيد و پشت خط  مي» الف«به سمت خط  سرعت به دهد و ميانجام 

هدف اين آزمون حركت چرخش با توپ با سرعت . شود ثبت مي ركورد اوو  شدهزمان متوقف  اين حال

آزمودني از پشت خط شروع در مسيري مارپيچ كه عرض : سرعت دويدن آزمون .است ترسريعهر چه 

 كردهشروع به حركت  ،متر فاصله دارند 20/9با يكديگر  متر است و موانع در هر رديف آن 20/9 باند آن

 23پس از عبور از آخرين مانع كه  .كند ميمارپيچ عبور  صورت بههر رديف  ةشد و از پشت موانع مشخص

از اطراف  تر عيسرهرچه هدف از اين آزمون دويدن . دشو ميزمان او ثبت  ،شروع فاصله دارد ةمتر از نقط

اين آزمون همانند آزمون  يمحيط اجرا: دريبل كردن توپآزمون . شروع تا پايان است ةها از نقط نشانه

 پيش .كند ميشروع حركت  ةبا اين تفاوت كه آزمودني پا به توپ از نقط ،شود سرعت دويدن تنظيم مي

پس از . دكن ميبه سمت مانع ديگر حركت  د وده ميتغيير مسير ) جلوي مانع در(از برخورد توپ با مانع 
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توپ در جلو يا دور  تر عيسرهرچه دن كرهدف اين آزمون دريبل . دشو ميعبور از آخرين مانع زمان ثبت 

دويدن با توپ، سرعت دويدن و دريبل كردن  يها آزموندر مورد . استاز مدافعان از شروع تا پايان 

 ها تكرار آزمون به آزمودني ةاجاز بار كيورت خطا كردن آزمودني و در صد شيك بار اجرا  ها آزمونتوپ، 

آزمون را اجرا  دو باردر مورد آزمون چرخيدن با توپ، آزمودني . دش ميو ركورد آنها ثبت  شدهداده 

در اين  ).20،9( و در نوع چرخيدن با توپ محدوديتي نداشت دش ميكرد و بهترين ركورد او ثبت  مي

بخش استنباطي  و درصيفي شامل ضريب همبستگي، ميانگين و انحراف استاندارد، تو ياز آمارپژوهش 

  .استفاده شد گام به گاماستاندارد و  تحليل رگرسيون چندگانه از
 

 نتايج

 يرهايمتغ و قد و وزن رشدي شامل سن، يرهايمتغبين به دو دسته پيش يرهايمتغدر اين پژوهش 

 توپ زدن بليدرسرعت دويدن و  چرخيدن با توپ، با توپ،هاي دويدن  مهارتي شامل مهارت نيب شيپ

شده  اشارهمهارتي  هاي آزموناز ميانگين نهايي  است تقسيم شده است و مهارت مالك يا وابسته عبارت

آورده شده  1و شكل  2 و 1هاي  اطالعات توصيفي آن در جدول  .جلسه آموزش فوتبال هشتپس از 

  .است

  پژوهش يارهيمتغآمار توصيفي  .1 جدول

  نام متغير ميانگين انحراف استاندارد تعداد نمونه

 )سال( سن  01/11  793/0  171

 )متر يسانت( قد 44/141 80/7 171

  )كيلوگرم( وزن  03/43 54/7  171
  )ثانيه( دويدن با توپ 35/7 97/1 171
  )ثانيه( چرخيدن با توپ  78/10  35/1 171
  )ثانيه(سرعت دويدن   70/15  38/1 171
  )ثانيه(دريبل زدن توپ   13/20  62/2 171
  )ثانيه( پاياني هاي آزمون  14/13  44/1 171
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  به تفكيك سن ها يآزمودنميانگين و انحراف استاندارد قد و وزن  .2جدول 
 انحراف استاندارد  ميانگين وزن  انحراف استاندارد  ميانگين قد 	سن

87/6  82/36  42/7	 38/146  12 

77/7  25/35  69/5  39/142  11	

88/5  56/29  94/5  04/135  10 

 

 
  عملكردهاي مهارتي نوجوانانزمان اجراي  .1 لكش

  
هاي نرمال بودن، خطي بودن و يكساني مفروضه گام به گام ةچندگان ونيرگرسش از تحليل يپ

چندگانه يا  خطيهم نبودو  شد دييتأد اجراي يك تحليل رگرسيون استاندار از طريق پراكندگي

و به  هددضرايب رگرسيون را افزايش تواند  مي كه نيب شيپبين متغيرهاي  متقابل باال هايهمبستگي

 و شاخص 2، عامل تورم واريانس1پارامتر تحملهاي  آمارهاز طريق  ،منتهي شود تر ثبات يب ةيك معادل

   يرهايمتغدر ادامه براي انجام تحليل و مشخص كردن مدل و سهم هر يك از  .شد ييدأت3شرايط

  .استفاده شد گام به گامچندگانه و روش  رسيونگاز ر ،بين در مدلپيش

                                                           
1. tolerance parameter 
2. variance inflation factor 
3. conditional index 
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متغيرهاي رشدي و  براساس مهارتي عملكرد بينيپيش گام به گاممدل رگرسيون  ةخالص. 3 جدول
  مهارتي

  خطاي استاندارد برآورد  شده ليتعد R  مدل
1  659/0  434/0  431/0  08859/1  
2  744/0  553/0  548/0  97036/0  
3  770/0  593/0  586/0  92874/0  
4  777/0  603/0  594/0  91975/0  

 ؛ دويدن با توپ؛ سرعت دويدنزدن بليدرچرخيدن با توپ؛  :هابينپيش

  
ند شتبيني كه سهم معناداري در مدل رگرسيون داپيش يرهايمتغ 3با توجه به نتايج جدول 

 3مدل  ؛توپ زدن بليدربا توپ و  دنيل چرخعوام 2 مدل ؛با توپ دنيشامل چرخ 1 مدل ترتيب به

 زدن بليدر ،عوامل چرخيدن با توپ 4 مدل و ؛دويدن با توپو  زدن بليدر ،عوامل چرخيدن با توپ

 از تغييرپذيري درصد 4/59 مدل كامل در نهايت شد كهرا شامل  سرعت دويدن دويدن با توپ و ،توپ

  .كردرا تبيين  12تا  10 نانمالك يعني عملكرد مهارتي فوتبال نوجوا ةنمردر 
 

  متغيرهاي مدل براساسبيني عملكرد مهارتي پيش ونيرگرس يبراخالصه تحليل واريانس  .4 جدول
  معناداري F  مدل

1  568/129  000/0  

2  879/103  000/0  

3  064/81  000/0  

4  062/63  000/0  

 
مدل مشخص  ةليوس بهبين كه دهد بين تركيب خطي متغيرهاي پيشنشان مي 5 ه جدولكچنان

 .معناداري وجود دارد ةرابطو متغير مالك  شده است

 عوامل دربين هر يك از  ارتباط را در مورد و استاندارشده ضرايب رگرسيون استاندارنشده 5جدول 

- پيش يرهايمتغاگر ساير  دهدآن نشان ميمعناداري  قدارمو  tمقدار همچنين  .دهدنشان مي هر مدل

 تواند يم ،رديبگرا هدف  مانده يباق بين واريانسهمپراش عمل كنند و متغير پيش عنوان بهدر مدل  بين

  .معناداري تبيين كند طور بهبخشي از واريانس را 
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  عوامل معنادار مدل براساسبيني عملكرد مهارتي نوجوانان پيش تعيين ارتباطضرايب رگرسيوني . 5 جدول

  مدل
 ضرايب استاندارشده  ضرايب استاندارنشده

t خطاي   معناداري
 Beta  استاندارد

1  
 ثابت
 چرخش با توپ

  

611/5  
699/0  

668/0  
061/0  

-  
659/0  

405/8  
383/11  

000/0  
000/0  

2  
 ثابت

  چرخش با توپ
  دريبل زدن

288/3  
521/0  
211/0  

689/0  
061/0  
032/0  

-  
491/0  
383/0  

771/4  
562/8  
685/6  

000/0  
000/0  
000/0  

3  

 ثابت
  چرخش با توپ

  دريبل زدن
  دويدن با توپ

640/3  
439/0  
175/0  
171/0  

665/0  
062/0  
031/0  
042/0  

-  
414/0  
318/0  
234/0  

473/5  
121/7  
558/5  
049/4  

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

4  

 ثابت
  چرخش با توپ

  دريبل زدن
  دويدن با توپ
  سرعت دويدن

332/2  
451/0  
136/0  
163/0  
129/0  

913/0  
061/0  
036/0  
042/0  
062/0  

-  
425/0  
427/0  
223/0  
124/0  

554/2  
353/7  
729/3  
879/3  
069/2  

012/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

 

  گيريبحث و نتيجه
 هشتپس از  مدارس فوتبال ةسال 12تا  10 پسربيني عملكرد مهارتي نوجوانان پيش اين پژوهش هدف

در ابتداي  تي آنانمهارعوامل  هايگيريازهدانو  و وزن، قد سن يرشدعوامل  براساسجلسه آموزش 

با توجه  .آنان بود مهارتي بيني عملكرد نهاييو تعيين سهم هر يك از اين عوامل در پيش آموزشي دورة

فقط عواملي در مدل قرار گرفتند  ،استفاده شد گام به گام ةچندگاندر اين پژوهش از رگرسيون  نكهيابه 

ي سن، از عوامل رشد كي چيهپژوهش  ايجبراساس نت .رگرسيون داشتند ةمعادلكه سهم معناداري در 

چرخيدن با  هارتيم چهار عاملولي  ،نداشت تأثيرها بيني عملكرد نهايي آزمودنيوزن و قد در پيش

 ،بود ينيب شيپدر  مؤثردويدن با توپ و سرعت دويدن از عوامل معنادار و  ،توپ دريبل زدن توپ،

 2جدول  با توجه به نتايج .كرد ينيب شيپرا  اناننهايي نوجو يعملكرد مهارت درصد 4/59كه يطور به

 يعملكرد مهارتدرصد واريانس  1/43 ييتنها به است كهبا توپ  دنيمهارت چرختنها شامل  1 مدل

بيني عملكرد مهارتي نهايي كند و از اين لحاظ داراي بيشترين سهم در پيشمي ينيب شيپنهايي را 

درصد  8/54مجموع  بود كه در توپ با توپ و دريبل زدن نديمهارت چرخشامل  2 مدل. نوجوانان است
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درصد قابل  7/11 توپ زدن بليدركرد كه سهم مهارت  بينيپيشنهايي را  يعملكرد مهارت انسيوار

كه اين و دويدن با توپ بود  توپ چرخيدن با توپ، دريبل زدن شامل مهارت 3 مدل .تشخيص است

كرد كه سهم مهارت دويدن با  بينيپيشنهايي را  يعملكرد مهارتدرصد واريانس  6/58مجموع  مدل در

شامل  شده استخراجآخرين مدل  4 مدل .درصد بود 8/3 توپ در تبيين عملكرد مهارتي نهايي نوجوانان

درصد  4/59 نهايت كه در بودو سرعت دويدن دويدن با توپ  ،توپ زدن بليدرچرخيدن با توپ، مهارت

  .درصد بود 8/0كرد كه سهم مهارت سرعت دويدن  بينيپيشنهايي را  يعملكرد مهارتواريانس 

 ةمرحلكلي سه  طور بهدهد هاي استعداديابي در جهان نشان ميو نظام ها روشبررسي تاريخچه، 

نظر گرفته شود و هر مرحله براي رسيدن به اهداف  در يابياستعدادبراي  بايدابتدايي، مياني و نهايي 

 مند نظام ةبرناماستعداديابي در فوتبال از طريق انتخاب يك  .رد نظر به اجرا درآيدخاص و معيارهاي مو

صورت  ييها تيظرف دييتأتصديق و  منظور بهافراد و پرورش آنها  كردن يبازتوانايي  و تكامل، براي رشد

 ،داديابياز بين وظايف متعدد، اهداف و اصول اساسي استع. )10( دشوبيني ميپذيرد كه از قبل پيشمي

كه است  كتيرساختارهاي ح ةتوسعها و معلومات براي بخش شكل دادن و تكامل توانايي نيتر مهم

هاي توجه به استعداد بازي، انتخاب بازيكن مالك انيدر جر .ددههاي فوتبال را تشكيل ميتكنيك

هاي توجه به سال و مالك 10تا  8هاي سرعتي براي كودكان احساس براي لمس توپ با پا و كيفيت

 ،قدرت انفجاري و سرعت آموختن تكنيك ،هماهنگي ،تعداد بازي، احساس براي كار با توپ، سرعت

هاي  هاي كليدي رشد و بلوغ، مهارتاستعداديابي بايد نيازهاي اطالعاتي در زمينه فراينددر  .)4( ندا مهم

نظر به تفاوت بين افراد، تمرينات  ).5( اجتماعي، فيزيولوژيكي و پزشكي برآورده شود ،تكنيكي، جسماني

 ).7( تري قرار داشته باشدتكنيكي بايد در اولويت پايين يها جنبهجسماني ويژه تا اواخر بلوغ نسبت به 

بيني استفاده از پيش فرايندبيني است و بخش كليدي استعداديابي نوع انتخاب براساس پيش فراينددر 

افراد منتخب به  حركتي داوطلبان و سپس هدايت كردنهاي هاي مناسب براي سنجش تواناييراه

كودك،  ةعالقمهارت، فيزيك بدني، رفتار كودك،  ةاوليارزيابي  ،در استعداديابي .)3( تمرين ورزشي است

كلي با توجه به نظر محققان مختلف، معيارهاي  طور به.)43( زمان و سن فيزيولوژيك بسيار مهم است

و  شناختي روانفيزيولوژيكي،  آنتروپومتريكي، يها يژگيوبه چهار دسته  ها ورزشاستعداديابي در بيشتر 

 ريزتوان گفت تفاوت بين بازيكنان نخبه و وهشي ميژشواهد پ براساس ).43( شوند يممهارتي تقسيم 

استعداديابي بازيكنان  در زمينة نتايج تحقيق .)38،32،19( كمتر مربوط به عوامي جسماني است نخبه

تكنيكي بيشترين  هاي ويژگيدر گروه  ل نشان داد چرخيدن با توپ، سرعت، دويدن با توپسا 16زير 
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زمون چرخش با توپ و سرعت به تغيير جهت سريع بدن بدون آهر دو  .توانايي ايجاد تمايز را داشتند

تايج اين ن رو نيازا .شودجايي سريع بدن با توپ مي هدويدن نيز شامل جاب آزمون .دارندحمل توپ نياز 

نسبت به بازيكنان  ،است كننده نييتعكه يكي از عوامل  سرعت در عاملبه خدهد كه بازيكنان ننشان مي

ي بازي تسرعت و دقت دريبل زدن توپ يكي از عوامل پراهميت و حيا ).19( برتري دارند نخبه ريز

لي رشد بازيكنان اص ييكي از اجزا زدن بليدرآور نخواهد بود كه رشد بنابراين تعجب .فوتبال است

كوتاه را طي  يها مسافت چراكه بازيكنان معموالً ،اساس عمل دريبل زدن شتاب است). 34( جوان باشد

 زيدر تماعوامل  نيتر مهمهاي تكنيكي  نشان دادند كه مهارت) 2006( واينر و همكاران .)23( كنندمي

سال تفاوت  16سني زير  ةردمل در اما اين عوا ،سال هستند 14 و زير 13زير  يها ردهبازيكنان در 

فوتبال در سنين نوجواني  ةپايهاي  اهميت زياد كسب مهارت ةدهند نشانها اين يافته. معناداري نداشتند

سال از لحاظ  15و زير  14زير  ،13هاي سني زير بازيكنان نخبه در رده چراكه ،تر از آن استو پايين

  ).25( ت به بازيكنان زير نخبه داشتندهاي مختص فوتبال برتري زيادي نسب مهارت

آكادمي ملي فوتبال موفق به انتقال  بازيكناني كه در گروه دو ةمقايسبه ) 1999( فرانكز و همكاران

 ،نشده بودند يا حرفه يها باشگاهشده بودند و بازيكناني كه موفق به انتقال به  يا حرفه يها باشگاهبه 

. نتروپومتريكي از هم متمايز كردآ هاي آزمونبا توان  نميزيكنان را نتايج نشان داد دو گروه با .پرداخت

توان بازيكناني را كه از قبل براي بازي در سطح بااليي از مسابقات مي يسخت به كه نتيجه گرفتندآنان 

 تري پيچيدهرسد عوامل مي نظر به .آنتروپومتريكي از هم متمايز كرد هاي آزموناند با فوتبال انتخاب شده

تحقيق لگال نتايج  ).32( باشند رگذاريتأثدر انتخاب بازيكنان براي ارتقا از سطح زير نخبه به سطح نخبه 

انتخاب و  آنتروپومتريكي از حساسيت كافي برخوردار نيستند تا با اهداف هاي آزمون نشان دادو همكاران 

طراحي معيارهاي ) 1390( نتايج پژوهش مشايخ و همكاران ).47(روند  كار بهشناسايي استعدادها 

هايي براي استعداديابي و طراحي آزمون هاي آزمون هايمبتني بر مهارت، تعديل نقش باليدگي در امتياز

ايجاد طبقات سني بيشتر با پهناي كمتر و الزام به استفاده از متولدين  پذيري،سنجش هوش و آموزش

نتايج  ).15( كندديابي در فوتبال پيشنهاد ميهاي پايه را براي استعداهاي مختلف در تركيب تيمماه

هاي اصلي ارزيابي توانايي ياجزا عنوان بهنشان داد سه توانايي ) 2007( پژوهش مويا مورالس و همكاران

ها و نقش آنها برابر با ساير آزمون كه يطور به ،راج شدخاست) اصلي هاي آزمون( هاي جوانفوتباليست

كند براي ارزيابي بيان ميها آنپژوهش  يجانت .بود يشناس ختيرزيكي و في هاي آزمونحتي بيشتر از 

 ).41( هاي مختلف تكنيكي و فيزيكي بهره بردبايد از تحليل جنبه هاي جوانفوتباليستهاي  توانايي
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 »سال در فوتبال 10 -12استعداديابي بازيكنان «با عنوان ) 2007( نتايج پژوهش ميرحسيني و همكاران

، سرعت و چابكي و چاالكي مربوط به دهد وزن و قد مربوط به عوامل يا نيمرخ آنتروپومتريكنشان مي

هاي  و شوت كردن مربوط به مهارت پاس دادن، )عضله-عصب( هماهنگي يكي،ژفيزيولو يها يژگيو

 در اين. است تر مهمسال از ساير عوامل  12تا  10براي استعداديابي بين بازيكنان  ،اختصاصي فوتبال

مدل  در بازيكنان جوان بلندمدتموفقيت  ينيب شيپپژوهش اشاره شده است كه با وجود مشكالت براي 

اي براي انتخاب و رشد استعداد در بازيكنان فوتبال منبع اطالعات پايه عنوان بهسن ممكن است  ةبر پاي

ثانيه در مسافت  3/0 در حدودمتوسط  طور بهموفق  كنانيداد بازپژوهشي نشان  نتايج ).40(باشد  مفيد

از بازيكنان كمتر  ترثانيه در تكرار دريبل سريع 1اي و در حدود درجه 180متري با سه چرخش  30

در مقابل حريف يا زماني براي موفقيت در مالكيت توپ، دريبل زدن توپ  يها تفاوتاين  .موفق بودند

گزارش كردند ) 2010( كارانگال و هم .)35( توجهي ضروري است شايان طور بهكسب امتياز گل 

ميزان موفقيت بازيكنان براي  بينيآنتروپومتريكي توانايي پيش هاي آمادگي جسماني، حركتي وويژگي

عوامل مهارتي مرتبط با  تأثير نتايج اين تحقيق در مورد .)17( رسيدن به سطح باالي ورزشي را دارند

، )1390( نتايج تحقيق وزيني طاهر و همكاران جمله تحقيقات ازر بيشتنتايج  در فوتبال با استعداديابي

 ، واينر و همكاران)2004( ، ماريج و همكاران)1999( فرانكز و همكاران ،)1390( مشايخ و همكاران

هايجن و  و )2008(، ورليجيك )2007( ، فيگواردو و همكاران)2006( ، واينس و همكاران)2006(

عوامل  تأثيرهمچنين نتايج در مورد  ).46،45،38،34،32،30،25،19،15( ستسوهم) 2010(همكاران 

 ريگنير و همكاران ،)1381( ، خداداد)1381( همكاران سن، قد و وزن با نتايج تحقيق قرخانلو و

 در. )43،41،40،11،5( ناهمسوست) 2007( موياموراليس و )2007( ، ميرحسيني و همكاران)1993(

وراثتي و محيطي  هايويژگي و تفاوت به نظر مربيان صرف استناد توان يمعلل ناهمسويي نتايج  مورد

  .نام برد را ها يآزمودن

بيني سال را در پيش 12تا  10اين پژوهش عوامل رشدي قد، وزن و سن نوجوانان  جيمجموع نتا در

 آموزشي نوجوانان دورةاز  پيشهاي عوامل مهارتي گيريولي اندازه ،ندانست مؤثرعملكرد مهارتي آنان 

مالك يعني  ةاز تغييرپذيري در نمر درصد 4/59كامل حاصل از اين پژوهش توانست  در مدلنهايت  در

 ينيب شيپاي آموزش فوتبال جلسه هشت دورة كيرا پس از سال  12تا  10عملكرد مهارتي نوجوانان 

توپ با  زدن بليدر، درصد 1/43 بابا توپ  دنياز چرخترتيب اهميت عبارت بود  به هر مهارتسهم  .كند

عملكرد  انسياز وار درصد 8/0و سرعت دويدن كه فقط  درصد 8/3 توپ با با دنيدو، درصد 7/11
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 يها بر مهارت تحقيق نياز ا مدل كامل حاصل نهايت نتايج در .كرد ينيب شيپمهارتي نهايي را 

 اصلي يها كننده ينيب شيپ عنوان بهتوان  ميدارد و اين عوامل  ديتأكجاي عوامل رشدي  هب عملكردي

  .كرد محسوب 12تا  10نوجوانان  ةنديعملكرد آ

  و مĤخذ منابع
بررسي وضع موجود و تدوين « ).1381(معمري، عليرضا  ؛محمود حيدري، ؛ابراهيم، خسرو .1

  .3 ص ،5سال دوم، ش  در علوم ورزشي، پژوهش ةنشري ،»استعداديابي در واليبال يها شاخص

 دورةبر  تأكيدعلمي ورزشي با  ةكنگردومين  ،هاي قهرماني در ورزش ها بچه). 1376(ابراهيم، خسرو  .2

  . 117 ص ،تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ريزي واحد پژوهش و تحقيق و برنامه ،ابتدايي

 براساسفوتبال پايه  ستعداديابي درا« ).1390( قاسمي، الهام ؛كاوياني، رسول؛ پور، اسماعيلافضل .3 

آكادمي ملي  :در فوتبال پايه، تهران يزير برنامهمقاالت همايش مديريت و چكيده  ،»مدل مفهومي

  .15 ص ،فوتبال ايران

: تهران ،نخستين سمينار علم و فوتبال ،استعداديابي در فوتبال كرواسي). 1381( وينگو ،بگوويچ. 4

فرهنگي تربيت بدني و علوم ورزشي، فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران، معاونت  ةپژوهشكد

  .61 -66ص  و آموزشي سازمان تربيت بدني

پژوهشكده  ،تهران،نخستين سمينار علم و فوتبال، استعداديابي در فوتبال ).1381( خداداد، احمد. 5

فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران، معاونت فرهنگي و آموزشي  ،تربيت بدني و علوم ورزشي

 .45ص  ،سازمان تربيت بدني

آمادگي مهارتي و  هاي نورمتهية « ).1384(عبدالرسول  ،دانشجو؛ حمدحسينم دادكان، .6

  .67-77 ص ،1ش  سال سيزدهم، المپيك، ةفصلنام، »استعدادسنجي تكنيكي فوتبال

احمد خداداد، نخستين  ةترجم، در فوتبال يابياستعداد). 1381( مارك ،ويليامز ؛توماس ،رايلي .7

تربيت بدني و علوم ورزشي، فدراسيون فوتبال جمهوري  ةكدپژوهش :سمينار علم و فوتبال،تهران

  .27معاونت فرهنگي سازمان تربيت بدني، ص  اسالمي ايران،

دومين ، رقابتي يها ورزشبه هنگام شركت كودكان در  مسائل قابل توجه ).1376( عبدلي، بهروز.8

ريزي تربيت  يق و برنامهواحد پژوهش و تحق ،ابتدايي دورةبر  تأكيدعلمي ورزشي مدارس با  ةكنگر

   .192 ص ،بدني وزارت آموزش و پرورشٍ
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- 25ص  ،عروج :اصفهان ،محمد احساني ةترجم ،فوتبال ينيم ).1379( فدراسيون فوتبال انگلستان. 9

15.  

چكيده  ،هاي استعداديابي در فوتبالبررسي وضع موجود و تدوين شاخص). 1381(قرخانلو، رضا  .10

  .32 ص ،تربيت بدني و علوم ورزشي ةكدپژوهشپژوهشي  هايطرح

هاي بررسي وضع موجود و تدوين شاخص ).1381( پور، محمداسماعيل افضل ؛رضا قرخانلو،. 11

  .20آكادمي ملي فوتبال، ص :تهران،نخستين سمينار علم و فوتبال، در فوتبال يابياستعداد

 ،بررسي ديدگاه كارشناسان .)1381( نيرحسيامواعظي،  ؛شهرام ،زاده موالو فرج ؛كردي، محمدرضا. 12
بر  تأكيدنويسندگان ورزشي در خصوص مسائل و مشكالت فوتبال كشور با  ،داوران ،مربيان
تربيت بدني و علوم ورزشي، فدراسيون  ةپژوهشكد :تهران ،نخستين سمينار علم و فوتبال ،ها باشگاه

  . 86-88 ص ،تربيت بدني فوتبال جمهوري اسالمي ايران، معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان

 ،رشد حركتي انسان رويكردي در طول عمر ).1384( دي ،الري ؛ايساكس وي، ؛گريگوري، پانيه. 13

  .277-280 ، صاراك دانشگاه :اراك خواجوي،داريوش  و خلجيحسن  ةترجم

حسن  و مبهراعباس  ترجمة ،و فعاليت بدني نمو، باليدگي ).1381( بوچارد،كلود ؛م. مالينا، رابرت .14

   .328 ص ،اميد دانش ،و همكاران خلجي

چكيده مقاالت  ،»هاي نوجواناثر سن نسبي در انتخاب فوتباليست« ).1390( اكبر عليمشايخ،  .15

  .11، صدر فوتبال پايه، تهران آكادمي ملي فوتبال ايران يزير برنامههمايش مديريت و 

استعداديابي و پرورش بازيكنان مستعد در  فرايند«). 1391( نيا، فاضل رستم ؛ناصر زاده، نصراهللا.16

  .92ين همايش ملي استعداديابي ورزشي، ص مقاالت دوم ،»فوتبال يها يآكادم

هاي بين ويژگيرابطة « ).1391( موسويان، محسن ؛خلجي، حسن ؛تنگ، شهرامدره يپور ينظر. 17 

كودكان فوتباليست داراي با سطح عملكرد مهارتي  يرشد حركتهوشي و  ةبهرآنتروپومتريكي، 

  .26ايش ملي استعداديابي ورزشي، صمقاالت دومين هم، »مهدكودكتجربة تجربه و بدون 

آموزان با  فيزيولوژيكي بدن دانش هاي ساختاري و ارتباط ويژگي  ).1376(... نيكبخت، حجت ا .18

پژوهش  واحد ،بتداييا دورةبر  تأكيدعلمي ورزش مدارس با  ةكنگردومين  ،هاي بدني اجراي فعاليت

  .130- 131صريزي تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش؛  و تحقيق و برنامه

چندمتغيره در  كرديكاربرد رو«. )1390...(باقرزاده، فضل ا؛ مهدي ،شهبازي؛ امير وزيني طاهر،. 19

  .119ص  ،7رشد و يادگيري حركتي، ش  ةشرين، »سال 16استعداديابي بازيكنان زير 
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 ،پور مسلمي اكبر يعل ةترجم، هاي فوتبالكها و تاكتيرمز پيروزي تكنيك ).1377( چارلز هيوز،. 20

انتشارات مبتكران با همكاري معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري  :تهران
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