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.1امیر وزینی طاهر .1 – 3مهدی شهبازی –  .1فضل ا ...باقرزاده
.3کارشناسارشد دانشگاه تهران .1 ،استادیار دانشگاه تهران .1 ،دانشیار دانشگاه تهران

چكیده

استعداديابي ،فرايندي است كه از طريق آن افرادي كه بيشترين اميد براي موفقيت آنها در آينده وجود دارد ،شناسايي مي-
شوند .هدف از تحقيق حاضر بررسي كاربرد يك رويكرد چندمتغيره در استعداديابي بازيكنان نوجوان رشتة ورزشي فوتبال بود.
جامعة تحقيق عبارت بود از كلية فوتباليستهاي  11تا  11سالة استان تهران .يك مجموعه آزمون با هدف اندازهگيري عوامل
رواني ،تكني كي ،فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي روي فوتباليستهاي نوجوان در دو سطح نخبه ( 11نفر) و زيرنخبه ( 53نفر) بهكار
گرفته شد .آزمودنيها در چهار گروه سني زير  11 ،13 ،11و زير  15سال قرار گرفتند .براي ارزيابي مهارتهاي رواني از پرسشنامة
اتاوا –  5استفاده شد .همچنين مهارتهاي تكنيكي با آزمونهاي ششگانة پيشنهادي فدراسيون فوتبال انگليس اندازهگيري شدند.
آزمون هاي فيزيولوژيكي عبارت بودند از پرش ارتفاع ،دراز و نشست ،دو سرعت  11متر ،دو سرعت  11متر و دو رفت و برگشت
 181متر ،براي سنجش ويژگيهاي آنتروپومتريكي نيز از اندازهگيريهاي قد ،وزن ،شاخص تودة بدني ،طول ساق ،طول ران،
ضخامت زير جلدي چهار ناحية بدن و درصد چربي بدن استفاده شد .روش آماري مورد استفاده براي تحليل يافتهها ،تحليل
واريانس چندمتغيره بود .يافتهها نشان داد كه از بين چهار دسته مقياسهاي مورد ارزيابي ،مقياسهاي فيزيولوژيكي از لحاظ آماري
توانايي بيشتري در تفكيك سطوح داشتند .نتايج پژوهش حاضر تفاوت معناداري بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه در سه دسته
ويژگيهاي فيزيولوژيكي ،تكنيكي و رواني نشان داد .اما در ويژگيهاي آنتروپومتريكي تفاوت معناداري ديده نشد .ورزشكاران نخبه
در آزمونهاي دراز و نشست ،دو رفت و برگشت ،دو سرعت 11متر و دو سرعت  11متر (از آزمونهاي فيزيولوژيكي) ،دويدن با
توپ ،چرخيدن ،سرعت ،دريبل و شوت زدن (از آزمونهاي تكنيكي) ،هدفگذاري ،آرميدگي ،مقابله با استرس ،فعالسازي ،تمركز،
بازيابي تمركز و طرح مسابقه (از مهارتهاي رواني) تفاوت معناداري با بازيكنان زيرنخبه داشتند ( .)P< 1/13اين يافتهها نشان
ميدهد كه در مدلهاي استعداديابي بايد بيشتر بر مهارتهاي رواني تأكيد شود .نتيجه اينكه ،يك رويكرد چندمتغيره با در نظر
گرفتن تفاوتهاي سني ميتواند بهطور موفقيتآميزي فوتباليستهاي نخبه را از همنوعان زيرنخبة خود در سنين نوجواني متمايز
كند .پيشنهاد ميشود در فرايند استعداديابي در سنين زير  15و  11سال ،كمتر از ارزيابيهاي فيزيولوژيكي استفاده شده و تأكيد
بيشتري بر ويژگيهاي تكنيكي شود.

واژههای کلیدی
استعداديابي ،فوتبال ،بازيكنان نخبه و زيرنخبه ،ويژگيهاي رواني ،تكنيكي ،فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي.

 - 3نویسندة مسئول  :تلفن 90315403019 :

Email:Vazinitaher@gmail.com
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مقدمه
موفقيت رشتههاي ورزشي و فدراسيونهاي مرتبط در گرو استفاده از يافتههاي جديد علمي تربيت بدني و
ورزش قهرماني است .مربيان ورزش تالش دارند تا شناسايي قهرمانان هر رشته بهصورت تصادفي ،عالقة شخصي
و خانوادگي نباشد بلكه با بهكارگيري روشهاي علمي و از طريق تعيين و اولويتبندي شاخصهاي مختلف
صورت گيرد ،چرا كه در اين صورت عالوهبر صرفه جويي در وقت و هزينه ،موفقيت بيشتري در رسيدن به اوج
عملكرد ورزشي حاصل ميشود ( .)1در واقع ،تشخيص استعدادها ،تعيين ميزان آنها و شناسايي تفاوتهاي فردي
در استعدادهاي مختلف ،مهمترين كار مربيان و مشاوران است ( .)11مربيان قبل از اقدام به آموزش بايد از ميزان
استعدادهاي افراد اطالع داشته باشند .مشاوران نيز قبل از راهنمايي ،بايد استعدادهاي افراد را به كمك
آزمونهاي مختلف اندازه بگيرند و آنها را به رشتههايي راهنمايي كنند كه امكان موفقيتشان بيشتر است .اين
عمل از اتالف وقت و صرف هزينه هاي غيرضروري جلوگيري خواهد كرد و همچنين مانع از شكست افراد در
فعاليتهاي آينده خواهد شد (.)11
فرايندهايي كه در پي شناسايي ورزشكاراني هستند كه قابليت نخبگي را دارند ،اما در حال حاضر در ورزش
مورد سؤال محقق مشغول به فعاليت نيستند ،بهعنوان برنامههاي شناسايي استعداد 1قلمداد ميشوند .از سوي
ديگر ،فرايندهايي كه فقط قابليت شركتكنندگان فعلي در يك ورزش خاص را براي رسيدن به سطح نخبگي
مورد مالحظه قرار ميدهند ،برنامههاي استعداديابي 1خوانده ميشوند ( .)51رگنير و همكاران )1995( 5اظهار
ميكنند كه فرايند استعداديابي به ما اين امكان را ميدهد كه با اندازهگيري ويژگيهاي جسماني ،فيزيولوژيكي،
رواني و اجتماعي بههمراه تواناييهاي تكنيكي ،عملكرد را پيشبيني كنيم (به نقل از ويليامز و ريلي .)1111 ،با
اين حال ،فرايند شناسايي فوتباليستهاي مستعد را نميتوان امري واضح و آسان تلقي كرد زيرا در ورزشهاي
تيمي مانند فوتبال متغيرهاي متعددي در استعداديابي ورزشكاران نابالغ وجود دارد .باوجود مشكالتي كه در
پيشبيني موفقيتهاي درازمدت ورزشكاران جوان وجود دارد ،برنامههاي استعداديابي در حال حاضر در سطح

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
اهميت است (.)59
پيدا كردن مؤثرترين و پركاربردترين روش استعداديابي بسيار پيچيده بوده و از مدتها پيش دغدغة محققان
بوده است .در اواخر دهة  1911و اوايل  ، 1991بسياري از كشورهاي شرق اروپا متوجه ضعف برنامههاي سنتي
استعداديابي شده و به توسعة روشهايي روي آوردند كه شواهد و نظريههاي علمي از آنها حمايت ميكردند
( .)11از نتايج اين رويكرد نوين اين بود كه  81درصد از مدالآوران بلغارستان در بازيهاي المپيك  1991حاصل
فرايند استعداديابي با رويكرد علمي بودند .ورزشكاران آلمان شرقي و روماني نيز در المپيكهاي  1991 ،1991و
 1981نتايج مشابهي را نشان دادند .بنابراين همگان به اين اعتقاد رسيدند كه اين موفقيتها حاصل فرايندهاي
انتخاب علمي آنها در اواخر دهة  1911بوده است ( .)19برنامههاي مربوط به استعداديابي در دهة  1981در
كشورهاي غربي ،آمريكاي شمالي و كشورهاي مشتركالمنافع نيز مورد توجه قرار گرفت .استراليا اولين كشور
بلوك غربي است كه در آنجا برنامة شناسايي استعدادهاي ورزشي بهصورت علمي و منظم انجام ميگيرد .پس از
المپيك سيدني در سال  ، 1111دولت منابع الزم را براي شروع برنامة استعداديابي در نظر گرفت و سپس اين
برنامه به شكل منظم آغاز شد .اين برنامه از سه مرحله تشكيل ميشود:
 .1ابتدا غربالگري در مدارس ( 8آزمون فيزيكي و فيزيولوژيكي)
 .1در مرحلة دوم بررسي صحت نتايج مرحلة اول كه به اين منظور آزمونهاي آزمايشگاهي با آزمونهاي
ميداني تلفيق ميشوند.
 .5در مرحلة سوم دانشآموزان براي ورزشي خاصي بهعنوان استعداد ويژه شناخته شده و براي شركت در
تمرينات آن ورزش برگزيده ميشوند.
با اين حال ،سالها پيش از اين تغيير و تحوالت و حتي هماكنون بسياري از مربيان بهطور غيررسمي به
استعداديابي و ارزيابي عملكرد افراد مشغول بوده و هستند .بسياري از نويسندگان از روشهاي سنتي
استعداديابي بهعنوان انتخاب طبيعي 1نام بردهاند كه شناسايي در آنها بهطور معمول بر افرادي متمركز است كه

1 - Natural Selection
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قبالً بهطور جدي به يك ورزش مشغول شدهاند ( .)11البته اين شكل از اشتغال در ورزش ممكن است در نتيجة
فشار والدين و همساالن ،در دسترس بودن امكانات و يا همهگير بودن يك ورزش در آن منطقة جغرافيايي باشد.
با استفاده از پژوهشهاي ع لمي براي شناسايي معيارهايي كه ورزشكاران نخبه در اختيار دارند و محيط مطلوب
براي پرورش اين معيارها ،اين امكان وجود خواهد داشت كه به تعداد بيشتري از ورزشكاران سطح باال ،دست پيدا
كنيم .امروزه در برنامههاي استعداديابي صحيح و علمي به غير از لحاظ كردن عوامل متعدد و مهم ،از آزمونهاي
ميداني و آزمايشگاهي تخصصي با بهرهگيري از متخصصان استفاده ميشود (.)18
تاكنون تالشهاي پراكندهاي در راستاي استعداديابي سازمانيافته در ورزشهاي تيمي صورت گرفته است.
پژوهش در حيطة بسكتبال و فوتبال نشان داده است كه بين ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي بازيكنان
و سطح بازي آنها ارتباط وجود دارد ،هرچند پيشبينيكنندههاي موفقيت در اين ورزشها متغيرهاي ديگري نيز
دارند ( .)11ازاينرو در تحقيقات اخير در حيطة استعداديابي در ورزشهاي تيمي ،مهارتهاي رواني و تكنيكي
بيش از پيش پررنگ شده است ( .)13پژوهش در زمينة استعداديابي در فوتبال نيز از موارد يادشده مستثنا
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؟
پينار و همكاران )1998( 1نشان دادند كه ميتوان با استفاده از رويكرد چندمتغيره 1بهطور موفقيتآميزي به
استعداديابي در ورزشهاي تيمي پرداخت .آنها در پژوهشي كه روي بازيكنان راگبي نوجوان انجام دادند ،از يك
مجموعه آزمون شامل  11متغير آنتروپومتريك 8 ،متغير مربوط به تواناييهاي جسماني و حركتي و 1
اندازهگيري مهارتهاي بازي استفاده كردند .اين پژوهشگران  8متغير را براي پيشبيني استعداد مجزا كردند ،اما
اذعان داشتند كه اين نتايج در ورزش راگبي مورد تأييد است و به پااليش بيشتري نياز دارد .ريلي و همكاران

5

( )1111در پژوهش روي بازيكنان فوتبال جوان ،با توسعه دادن مدلهاي گذشته ،چهار دسته متغير را بهعنوان
پيشبينيكنندههاي موفقيت در بيشتر ورزشها از جمله فوتبال معرفي كردند كه عبارتند از :ويژگيهاي

1 - Pienar & et al
2 - Multivariate approach
3 - Reilly & et al
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آنتروپومتريكي ،ويژگيهاي فيزيولوژيكي ،ويژگيهاي روانشناختي و مهارتهاي حركتي ( .)59واينز و همكاران

1

( )1111با هدف تعيين ارتباط بين ويژگيهاي جسماني با عملكرد و سطح مهارت در فوتباليستهاي  11تا 11
ساله ،به بررسي بازيكنان نخبه ،زيرنخبه و غيرنخبه در چهار گروه سني پرداختند .متغيرهاي تحقيق عبارت بودند
از آنتروپومتري ،وضعيت باليدگي ،شاخصهاي عملكردي و شاخصهاي مختص فوتبال .تحليل كوواريانس
چندمتغيره نشان داد كه بازيكنان نخبه نسبت به بازيكنان غيرنخبه در قدرت ،انعطافپذيري ،سرعت ،استقامت
هوازي ،ظرفيت بي هوازي و چند مهارت تكنيكي امتياز بهتري كسب كردند .نتايج اين تحقيق نشان داد
ويژگيهاي متمايزكننده با سن رقابتي تغيير ميكنند .هيروسه و همكاران )1119( 1به استعداديابي در بازيكنان
فوتبال حرفه اي از ديدگاه جسماني ،فيزيولوژيكي و بيولوژيكي پرداختند .آزمودنيهاي اين پژوهش 51
فوتباليست نوجوان بودند كه به دو گروه نخبه ( 18نفر) و زيرنخبه ( 15نفر) تقسيم شدند .يافتههاي اين تحقيق
نشان داد كه بازيكنان فوتبال نوجوان با زمان واكنش انتخابي سريعتر احتمال بيشتري دارد كه در آينده بازيكنان
حرفهاي شوند .در نتيجه ارزيابي اين توانايي ميتواند براي انتخاب در كوتاهمدت به مربيان كمك كند .بهعالوه به
مربيان پيشنهاد ميشود بازيكنان را در دوران پيش از نوجواني براي توسعة توانايي واكنش بهجاي سرعت و
استقامت آموزش دهند.
بلوم فيلد )1993( 5معيارهاي استعداديابي را به ظرفيتهاي بدني ،ظرفيتهاي حركتي ،ظرفيتهاي
فيزيولوژيكي و ظرفيتهاي رواني طبقهبندي كرده است .بورگس )1111( 1آزمونهاي الزم براي شناخت افراد
مستعد را از نوع فيزيولوژيكي ،پيكرسنجي ،رواني ،مواد قابل اندازهگيري ارثي و جامعهشناسي معرفي ميكند كه
اولويت برحسب ورزش متفاوت است .همچنين هادوي و اميرتاش ( )1598عوامل مؤثر در استعداد را تفاوتهاي
فردي مشتمل بر عوامل محيطي و ارثي ،آمادگيهاي جسماني و حركتي ،ويژگيهاي رواني و اختصاصات
اجتماعي ميدانند .بهطوركلي باتوجه به نظر محققان مختلف ،معيارهاي استعداديابي در بيشتر ورزشها به چهار
دسته تقسيم ميشوند :ويژگيهاي آنتروپومتريكي ،فيزيولوژيكي ،روانشناختي و مهارتي ( .)59بنابراين در پژوهش
حاضر آزمونهايي بهمنظور سنجش اين معيارها بر روي ورزشكاران نخبه و زيرنخبه انجام ميگيرد.
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
خاص است ( .)1بديهي است پيشاپيش مساوي لحاظ كردن سهم همة اين عوامل در كلية ورزشها و حتي در
ورزش خاص كار درستي نخواهد بود .بهعالوه ،اندازهگيري بعضي عوامل جسماني و فيزيولوژيكي آسانتر از
اندازهگيري عوامل رواني و مهارتي است .بنابراين پيشبيني اجراي موفقيتآميز ورزشكار در ورزشهايي كه
عوامل جسماني و فيزيولوژيكي سهم زيادي در آنها دارند (مانند قايقراني و وزنهبرداري) ،چندان دشوار
نخواهد بود .برعكس ،پيشبيني در ورزشهاي پيچيده كه عالوهبر عوامل جسماني و فيزيولوژيكي بر مهارت و
تصميمگيري نيز تكيه دارند ،دشوارتر خواهد بود (.)1
بهنظر بورويتز و همكاران )1991( 1عواملي كه در رويكرد چندبعدي لحاظ ميشوند ،بايد مختص ورزش مورد
نظر باشند .بازيكنان مستعدي كه در يك سطح فعاليت ميكنند ،ويژگيهاي مشابهي در عملكرد دارند ،بنابراين
اغلب اندازهگيري ويژگيهاي عملكردي عمومي مانند آزمونهاي آمادگي جسماني عمومي ،در تشخيص بازيكنان
نخبه از زيرنخبه حساسيت كافي را ندارد ( .)19 ،13ازاينرو آزمونها بايد شامل متغيرهاي خاص ورزش موردنظر
باشند تا نيازهاي ويژة آن را برآورده سازند ( .)15براين اساس بايد آزمونهاي رواني ،تكنيكي ،آنتروپومتريكي و
فيزيولوژيكي كه در فرايند شناسايي فوتباليستهاي مستعد مورد استفاده قرار ميگيرند ،بهطور ويژه براي فوتبال
طراحي شده باشند.
به طور كلي اين مطالعه قصد دارد ديد بهتري نسبت به فرايند استعداديابي در بازيكنان فوتبال جوان و نقش
آزمون هاي روانشناختي ،تكنيكي ،فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي در اين فرايند فراهم كند .بررسي مطالعات
گذشته نشان ميدهد كه پژوهشگران هميشه در تالش بودهاند تا ويژگيهايي را كه بازيكنان نخبه را از زيرنخبه
متمايز مي كند شناسايي كنند ،چراكه از اين راه عواملي كه قابليت فرد براي رسيدن به سطوح باالتر را تعيين
ميكنند ،شناسايي ميشوند .تصور مي شود نتايج اين پژوهش به محقق شدن اهداف اين گروه كمك كند .از
سوي ديگر ،مربيان همواره به دنبال فرمولي هستند كه با استفاده از آن بازيكنان جوان مستعد را شناسايي كنند و
به اين موضوع اذعان دارند كه عوامل مختلفي موفقيت فرد در اينده حرفهاياش در فوتبال را رقم ميزنند .ازاين-
رو اين تحقيق با بررسي چهار دسته از اين عوامل يعني متغيرهاي رواني ،تكنيكي ،فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي
1 - Burwitz & et al
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ميتواند راهگشاي آنان باشد .ضمن اينكه باتوجه به تأكيد زيادي كه در تحقيقات دهة اخير (بهعنوان نمونه هوآر
و وار )1111 ،بر اهميت آزمونهاي رواني در استعداديابي شده است ،نتايج اين تحقيق ميتواند شواهد بيشتري
در مورد ميزان اهميت اين آزمونها فراهم كند .باتوجه به موارد يادشده ،در پژوهش حاضر از رويكردي چندبعدي
همراه با آزمونهاي مختص فوتبال استفاده شد .در مورد كلية آزمونها در بخش روششناسي بهطور كامل
توضيح داده شده است.

روش تحقیق
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي و علّي مقايسهاي و براي جمعآوري اطالعات از آزمونهاي ميداني و
پرسشنامه استفاده شد .جامعة آماري اين تحقيق شامل دو دسته فوتباليستهاي نخبه و زيرنخبة استان تهران در
ردههاي سني نوجوانان و نونهاالن است .بهنظر واينز و همكاران )1111( 1ورزشكاران نخبه ،افرادي هستند كه در
باالترين سطح ممكن براي گروه سني خود فعاليت ميكنند و سابقة دعوت به تيم ملي را دارند .همچنين
ورزشكاري زيرنخبه تلقي ميشود كه در تيمهاي باشگاهي حرفهاي فوتبال بازي ميكند اما به تيم ملي دعوت
نشده است ( .)15بنابراين هر دو دسته آزمودنيهاي نخبه و زيرنخبه در اين پژوهش بازيكنان ردههاي نوجوانان و
نونهاالن شاغل در ليگ برتر فوتبال استان تهران هستند .اما بازيكنان نخبه از بين آنهايي انتخاب ميشدند كه
سابقة دعوت به تيمهاي ملي را داشته يا در زمان تحقيق عضو تيم ملي بودند .براي تعيين حجم نمونه با استفاده
از فرمول كوكران و براساس اطالعات مقالة مشابه (گكزي ،)1119 ،مشخص شد كه حداقل به  11آزمودني در هر
گروه (حداقل  31آزمودني در مجموع) بهمنظور كسب پاسخ نياز است .در مجموع  11فوتباليست ( 11نخبه و
 53زيرنخبه) با ميانگين سني  11/19سال در اين پژوهش شركت كردند كه در چهار گروه سني دستهبندي
شدند.
روش و فرايند انجام تحقيق به اين ترتيب بود :با استعالم از هيأت فوتبال و باشگاههاي ليگ برتر استان
تهران فهرستي از بازيكنان حاضر در اين ليگ تهيه شد .همچنين بازيكناني كه سابقة دعوت به تيم ملي را

1 - Vaeyens & et al
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داشتند نيز مشخص شدند .پس از نمونهگيري با روش تصادفي ساده ،آزمودنيهاي داوطلب طي دو روز در كلية
آزمونها شركت كردند .ويژگي هاي چندبعدي كه در بازيكنان نخبه و زيرنخبه در اين تحقيق ارزيابي شدند به
شرح زير است:
ویژگیهای روانی
در اين پژوهش ،ويژگيهاي رواني با استفاده از ابزار سنجش مهارتهاي رواني اتاوا – )OMSAT-3( 5
ارزيابي شد .اين پرسشنامه از سه زيرمقياس و چند مهارت رواني در هر زيرمقياس تشكيل شده است .مهارتهاي
رواني پايه( 1اعتماد به نفس ،1تعهد 5و هدفگزيني ،)1مهارتهاي روانتني( 3واكنش به استرس ،1آرميدگي،9
كنترل ترس 8و نيروبخشي )9و مهارتهاي شناختي( 11تمركز ،11بازيافت تمركز ،11تمرين ذهني ،15تصويرسازي

11

تصويرسازي 11و طرح مسابقه .)11( )13اين پرسشنامه را سالمال و همكاران 11در سال  1991در دانشگاه اتاوا
ساختند و در سال  1995سالمال و بوتا 19آن را اعتباريابي كردند.
دوراند – بوش 18و سالمال ( )1111نسخة سوم اين ابزار را تدوين و تنظيم كردند و روايي و پايايي آن را به
تأييد رساندند ( .)15روايي و پايايي ابزار سنجش مهارتهاي رواني اتاوا –  5توسط صنعتي منفرد ( )1583روي
 555نفر از ورزشكاران تيمهاي ملي ايران بررسي شد .روايي (ثبات دروني) اين پرسشنامه براساس آزمون آلفاي
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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كرونباخ بين  1/59تا  1/91و پايايي آن با استفاده از آزمون مجدد  1/11تا  1/91گزارش شد ( .)1اين مقادير در
پرسشنامة اصلي نشاندهندة ثبات دروني  1/18تا  1/88و پايايي  1/98تا  1/91بود.
ویژگیهای تكنیكی
از مجموعه آزمونهاي مهارتي ششمادهاي فدراسيون فوتبال انگليس 1براي ارزيابي ويژگيهاي تكنيكي
فوتباليستهاي نوجوان استفاده شد كه آزموندهندگان در موارد دويدن با توپ ،چرخيدن با توپ ،سرعت ،دريبل
زدن ،سر زدن و شوت زدن ارزيابي شدند ( .)1دادكان و دانشجو ( )1581هنجار بازيكنان ايراني را در اين آزمون-
ها تهيه كرده و اعتبار و پايايي آنها را بهترتيب  88و  93درصد تعيين كردند (.)3
ویژگیهای فیزیولوژیكی
آزمودنيهاي اين پژوهش پنج آزمون را براي تشخيص ويژگيهاي فيزيولوژيكي انجام دادند :پرش ارتفاع
(توان بي هوازي بياسيد الكتيك) ،دو رفت و برگشت  181متر (توان بي هوازي با اسيد الكتيك) ،دراز و نشست
(استقامت عضالت شكم) ،دو سرعت  11و  11متر (سرعت) ( .)11در آزمون دراز و نشست ،مالك ارزشيابي
تعداد انجام حركت در يك دقيقه بود .همة شركتكنندگان قبل از انجام آزمونها  11دقيقه گرم كردن دلخواه
داشتند (.)15 ،9
ویژگیهای آنتروپومتریكی
براي اندازهگيري ويژگيهاي آنتروپومتريكي از اندازهگيريهاي قد ،وزن ،درصد چربي بدن و طول اندامها
استفاده شد ( .)51قد به وسيلة متر نواري در حالت ايستاده و با حساسيت  1/1متر و وزن با ترازوي ديجيتال با
حساسيت  1/1كيلوگرم سنجيده شدند .تخمين درصد چربي بدن با اندازهگيري ضخامت چربي زيرجلدي در
چهار قسمت ( پشت بازو ،دو سر بازو ،تحت كتفي و فوق خاصرهاي) در سمت برتر بدن با استفاده از كاليپر انجام
گرفت و كميتها در معادالت مربوط كه توسط دورنين 1و وومرسلي )1991( 5تدوين شدهاند ،قرار گرفتند (.)11
( .)11اندازهگيريهاي طول اندامها عبارت بودند از :طول ران و طول ساق پا.

1 - FA Soccer star tests
2 - Durnin
3 - Womersley
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روش آماری
با استفاده از آمار توصيفي ،شاخصهاي گرايش به مركز و شاخصهاي پراكندگي متغيرها از جمله ميانگين و
انحراف استاندارد محاسبه شدند .پس از تأييد نرمال بودن دادهها (آزمون  ) K-Sو همگني واريانسها (آزمون
لون) ،از آزمون  MANOVAبراي مقايسة ورزشكاران نخبه و زيرنخبه در هريك از چهار دسته متغيرهاي
تحقيق در سطح معناداري  1/13استفاده شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
ويژگيهاي جمعيتشناختي آزمودنيها در جدول  1آورده شده است.
جدول  _ 3میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیتی آزمودنی ها
گروه
آماره

گروه نخبه ( 11نفر)
حداقل

حداکثر

میانگین

گروه زیر نخبه ( 15نفر)
انحراف

حداقل

حداکثر

میانگین

معیار

انحراف
معیار

سن (سال)

31

35/81

34/98

3/35

31/37

35/81

34

3/94

قد (سانتی متر)

348

374

311

1

344

375

350

7

وزن (کیلوگرم)

49

73

51/15

7/90

11

11

59/04

7/08

سابقة بازی (سال)

1

8

5/17

3/4

1

8

4/19

3/57

نتايج جدول  1نشان ميدهد كه بازيكنان نخبه بلندقدتر و سنگينتر از بازيكنان زيرنخبه بودند .همچنين
آزمودنيهاي گروه نخبه از ميانگين سن باالتر و سابقة بازي بيشتري برخوردار بودهاند.
نتايج تحليل واريانس چندمتغيره با عامل اصلي سطح عملكرد در جدول  1آورده شده است.
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جدول  – 1نتایج آزمون  MANOVAبرای تفاوت دو گروه در چهار دسته ویژگیهای اندازهگیری شده
آماره

خطای درجات

ارزش ویلكس

درجات آزادی

9/555

31

48

ویژگیهای تكنیكی

9/595

1

54

عامل
ویژگیهای روانی

آزادی

F

معنیداری

1/197

*9/991

8/831

*9/999

ویژگیهای فیزیولوژیكی

9/590

5

55

39/118

ویژگیهای آنتروپومتریكی

9/715

39

59

3/891

*

9/999

9/984

همانطوركه در جدول  1مشاهده ميشود ،دو گروه نخبه و زيرنخبه در سه دسته از ويژگيها تفاوت
معناداري داشتند كه بهترتيب اولويت عبارتند از :فيزيولوژيكي ،تكنيكي و رواني .اما در ويژگيهاي آنتروپومتريكي
تفاوت معناداري مشاهده نشد (ميزان معناداري .)1/13
نتايج آزمون  MANOVAبراي تعيين تفاوت بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه در متغيرهاي مختلف در هر
دسته از ويژگيها در جداول  5تا  9مشاهده ميشود:
جدول  – 1نتیجة آزمون  MANOVAبرای نشان دادن تفاوت دو گروه در مهارتهای روانی
مجذور میانگینها

F

هدفگذاری

34/157

4/919

*

میزان معنیداری

مهارت های پایه
9/940

اعتماد به نفس

1/941

9/511

9/451

تعهد

3/545

9/971

9/780

واکنش به استرس

1/845

9/181

9/517

آرمیدگی

03/191

8/995

*

مقابله با ترس

55/891

5/151

*

13/957

8/099

*

مهارت های روان تنی

فعال سازی

9/991
9/913

9/994

مهارتهای شناختی
تمرکز

311/381

35/031

*9/999

بازیابی تمرکز

04/950

8/753

*

9/994

تصویرسازی

11/188

1/147

9/390

تمرین ذهنی

33/441

3/581

9/131

طرح مسابقه

11/813

4/110

*9/911
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از بين مهارتهاي رواني پايه تنها در مهارت هدفگذاري ،تفاوت معنادار بود ( )P< 1/13و در مهارتهاي
اعتماد به نفس و تعهد تفاوت معنادار نبود ( .)P> 1/13از لحاظ امتياز در مهارتهاي روانتني ،دو گروه در
مهارتهاي آرميدگي ،مقابله با استرس و فعالسازي تفاوت معناداري داشتند ( .)P< 1/13اما تفاوت در مهارت
مقابله با استرس معنادار نبود ( .)P> 1/13همچنين در زيرمقياس مهارتهاي شناختي ،در مهارتهاي تمركز،
بازيابي تمركز و طرح مسابقه تفاوت معنادار بود ( ،)P< 1/13اما در مهارتهاي تصويرسازي و تمرين ذهني اين
چنين نبود (.)P> 1/13
جدول  – 4نتیجة آزمون  MANOVAبرای نشان دادن تفاوت دو گروه در شش مهارت تكنیكی
مجذور میانگینها

F

میزان معنیداری

دویدن با توپ

1/519

39/135

*9/991

چرخیدن

45/117

41/137

*9/999

سرعت

38/311

19/813

*9/999

دریبل

1/143

4/515

*9/917

سر زدن

3/138

3/458

9/593

شوت زدن

18/301

5/137

*9/915

همانطوركه در جدول  1مشاهده ميشود ،تفاوت در همة ويژگيهاي تكنيكي بهجز سر زدن از نظر آماري
معنادار بود (.) 1/13
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جدول  – 5نتیجة آزمون  MANOVAبرای نشان دادن تفاوت دو گروه نخبه و زیرنخبه در پنج آزمون
فیزیولوژیكی
مجذور میانگین ها

F

میزان معنی داری

پرش ارتفاع

31/977

3/851

9/378

دراز و نشست

09/340

1/981

*9/937

دو رفت و برگشت

313/009

51/477

*9/999

دو  39متر

3/111

1/815

*9/933

دو  49متر

3/479

4/379

*9/941

همانطور كه در جدول  3نشان داده شده است ،تفاوت در آزمونهاي دراز و نشست ،دو رفت و برگشت،
دوهاي سرعت  11متر و  11متر از نظر آماري معنادار بود ( ،)P< 1/13اما در آزمون پرش ارتفاع با اينكه گروه
نخبه امتيازهاي بهتري كسب كردند ،تفاوت معنادار نبود (.)P> 1/13
جدول  – 1نتیجة آزمون  MANOVAبرای نشان دادن تفاوت دو گروه در  39آزمون آنتروپومتریكی
مجذور میانگینها

F

میزان معنیداری

وزن

10/177

9/591

9/489

قد

3/990

3/104

9/308

شاخص تودة بدن

3/975

9/919

9/811

جلو بازو

3/913

9/931

9/033

پشت بازو

1/719

9/853

9/119

تحت کتفی

33/971

1/119

9/978

فوق خاری

1/881

9/579

9/451

درصد چربی

8/709

3/350

9/181

طول ران

3/108

9/393

9/751

طول ساق

35/148

3/818

9/377
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براساس اطالعات جدول  1تفاوت در هيچكدام از عوامل آنتروپومتريكي از نظر آماري معنادار نبود (.) 1/13
باوجود اين گروه نخبه در موارد قد ،ضخامت زيرجلدي ناحية تحت كتفي ،درصد چربي و طول ساق پا امتيازهاي
بهتري نسبت به گروه زيرنخبه كسب كرده بودند و نتايج نزديك به معناداري بود .در مجموع ،بازيكنان نخبه در
امتيازات هفت (از دوازده) متغير رواني ،پنج (از شش) آزمون تكنيكي و چهار (از پنج) آزمون فيزيولوژيكي بهطور
معناداري با بازيكنان زيرنخبه متفاوت بودند ( ،)P< 1/13اما در آزمون هاي آنتروپومتريكي تفاوت از نظر آماري
در هيچيك از متغيرها معنادار نبود (.)P> 1/13
در ادامه نتايج تحليل واريانس چندمتغيره با عامل اصلي سطح عملكرد به تفكيك چهار گروه سني شركت-
كننده در تحقيق آورده شده است (جدول .)9
جدول  – 7نتیجة آزمون  MANOVAبرای تفاوت چهار گروه سنی در ویژگیهای اندازهگیریشده
آماره
عامل

روانی

فیزیولوژیكی

تكنیكی

آنتروپومتریكی

معنیداری

گروه سنی

ارزش ویلكس

F

زیر 31

9/999

11/037

*
*

9/990

زیر 34

9/991

11/830

زیر 35

9/341

9/599

9/311

زیر 31

9/389

1/173

*9/941

زیر 31

9/409

3/079

9/138

زیر 34

9/518

3/118

9/113

زیر 35

9/177

1/700

*

زیر 31

9/344

0/401

*9/991

زیر 31

9/358

5/119

*9/913

زیر 34

9/330

0/031

*9/991

زیر 35

9/111

1/851

*

زیر 31

9/543

3/158

9/111

زیر 31

9/985

1/357

9/158

زیر 34

9/950

1/141

*9/945

زیر 35

9/114

1/114

9/901

زیر 31

9/903

9/931

9/307

9/911

9/991

9/991
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نتايج نشان داد كه ويژگيهاي رواني در بين گروههاي نخبه و زيرنخبه در بين بازيكنان زير  ،15زير  11و
زير  11سال تفاوت معناداري داشت ( ،)P> 1/13اما تفاوت در گروه زير  13سال معنادار نبود (.)P< 1/13
همانطوركه جدول  9نشان ميدهد ،در بازيكنان زير  ،15زير  11و زير  13سال تفاوت معناداري در مجموع
ويژگيهاي تكنيكي وجود داشت ( ،)P> 1/13اما در گروه زير  11سال تفاوت در ويژگيهاي تكنيكي معنادار
نبود ( .)P< 1/13همچنين در بازيكنان زير  13و زير  11سال در مجموع ويژگيهاي فيزيولوژيكي تفاوت
معناداري بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه وجود داشت ( ،)P< 1/13اما در گروههاي زير  15و زير  11سال تفاوت
معناداري مشاهده نشد ( .)P> 1/13در نهايت يافتهها حاكي از اين است كه در بازيكنان نخبه و زيرنخبه در
گروه زير  11سال تفاوت در ويژگيهاي آنتروپومتريكي از نظر آماري معنادار است ( ،)P< 1/13اما در ديگر
گروههاي سني تفاوت معناداري وجود نداشت (.)P> 1/13

بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر در تحقيق حاضر ويژگيهاي رواني ،تكنيكي ،فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي را در  11ورزشكار نخبه
و  53ورزشكار زيرنخبه اندازهگيري كرد تا عواملي كه به پيشبيني فوتباليستهاي نخبة آينده كمك ميكنند،
شناسايي شوند .در اين پژوهش از يك مجموعه آزمون استفاده شد كه با وجود سهولت در اجرا ،ساختار گسترده-
اي دارد .برخالف مطالعاتي كه در آنها آزمونهاي تكنيكي مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند ( .)11پژوهش حاضر بر
اهميت اين عوامل در مطالعات استعداديابي تأكيد كرد .همچنين عالوهبر آزمونهاي آنتروپومتريكي و
فيزيولوژيكي كه در پژوهشهاي متعددي بهكار برده شدهاند ،همگام با تحقيقات جديد (مانند گكزي ،)1119 ،1از
آزمونهاي رواني نيز در اين فرايند استفاده شد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه در مجموع متغيرهاي مورد
برر سي ،بازيكنان نخبه امتيازات بهتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه كسب كردند ،هرچند تفاوت در سه طبقه از
ويژگيها معنادار بود (رواني ،تكنيكي و فيزيولوژيكي)  ،هيچ تفاوت معناداري در متغيرهاي آنتروپومتريكي
مشاهده نشد .محققاني كه بازيكنان نخبه را با بازيكنان غيرنخبه مقايسه كردهاند ،تفاوتهاي زيادي در
ويژگيهاي آنتروپومتريكي گزارش كردهاند ( .)59 ،55 ،51اما بهنظر ميرسد بازيكنان مستعد فوتبال از نظر اين
1 - Geczi
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ويژگيها مشابه باشند .براساس شواهد پژوهشي و باتوجه به نتايج تحقيق حاضر ميتوان گفت كه تفاوت بين
بازيكنان نخبه و زيرنخبه كمتر مربوط به عوامل جسماني است (.)11 ،51
يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهد كه در مدلهاي استعداديابي بايد بيشتر بر مهارتهاي رواني تأكيد
شود .ماريج )1119( 1در تحقيق خود با هدف بررسي ارتباط عوامل چندبعدي و سطح عملكرد نشان داد كه
عوامل رواني از قدرت ت مايز زيادي بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه برخوردارند كه با نتايج تحقيق حاضر
همراستاست .نكتة شايان توجه ديگر در تحقيق حاضر اينكه بيشترين تمايز در بين مهارتهاي رواني بهترتيب
مربوط ميشد به مهارت تمركز ،فعال سازي و بازيابي تمركز ،اين نتايج بر اهميت كسب و حفظ تمركز در فوتبال
تأكيد دارد ( .)53گكزي )1119( 1نيز در بررسي كاربرد آزمونهاي رواني و تكنيكي در استعداديابي ،نشان داد
كه مهارت تمركز از موثرترين عوامل در انتخاب بازيكنان نوجوان است كه از اين لحاظ با نتايج اين پژوهش
مشابه است .ميهندوست ( )1581در گزارش نتايج تحقيق خود بيان كرد كه واليباليستهاي مرد نخبة  13تا
 11ساله بهطور معناداري نمرههاي بيشتري در مهارت تمركز نسبت به همنوعان غيرنخبة خود كسب كردند.
همچنين اصالنخاني ( )1598در پژوهشي نشان داد كه تفاوت معناداري بين تمركز دانشجويان ورزشكار و
غيرورزشكار وجود دارد .اين يافتهها با نتايج تحقيق حاضر همراستا هستند .ضمن اينكه در اين پژوهش بازيكنان
نخبه در مهارت بازيابي تمركز نيز نتايج بهتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه كسب كردند .اين يافته نشاندهندة
اهميت كسب مجدد تمركز پس از اتفاقاتي است كه در بازي فوتبال اجتنابناپذيرند مانند قطع بازي بهعلت خطا،
مصدوميت يا حوادثي از اين دست.
عوامل رواني در ردة سني زير  15سال و پس از آن زير  11سال بيشترين تفاوت را داشتند .باتوجه به
تحوالت مرتبط با بلوغ در اين سالها ،اغلب نوجوانان در اين مقطع همراه با تغييرات جسمي دچار تحوالت ذهني
نيز ميشوند .بهنظر مي رسد كه چگونگي مديريت و گذار از اين دوره در موفقيتهاي ورزشي تأثير دارد .ضمن
اينكه نبود تفاوت معنادار در ردة سني زير  13سال در ويژگيهاي رواني نيز ميتواند به تغيير و تحوالت دوران
نوجواني و بيثباتي اين دوره استناد داده شود ( .)55همچنين نتايج نشان داد كه بازيكنان نخبه در گروه زير 11

1 - Marije
2 - Geezi
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سال در ويژگيهاي رواني نمرههاي بهتري نسبت به همساالن خود كسب كردند .اين برتري ميتواند ناشي از
تأثير رشد رواني – حركتي باشد چرا كه بازيكنان نخبه در سنين باالتر فرصتهاي بيشتري براي كسب تجربه و
بهره بردن از تمرينات خوب داشتهاند .اين رشد تدريجي و وابسته به سن به فرايندهاي باليدگي سيستم عصبي
مركزي مربوط ميشود (.)11
نتايج نشان داد كه چرخيدن ،سرعت و دويدن با توپ در گروه ويژگيهاي تكنيكي بيشترين توانايي ايجاد
تمايز را داشتند .هر دو آزمونهاي چرخش و سرعت به تغيير جهت سريع بدن بدون حمل توپ نياز دارند .آزمون
دويدن نيز شامل جابهجايي سريع بدن با توپ ميشود .ازاينرو اين نتايج نشان ميدهد كه بازيكنان نخبه در
عامل سرعت كه يكي از عوامل تعيينكننده در بازي فوتبال است ،نسبت به بازيكنان زيرنخبه برتري دارند .اين
نتايج با يافتههاي هوآر و وار ( )1111همراستاست .همچنين ريلي و همكاران ( )1111در تحقيق روي بازيكنان
انگليسي  13تا  11ساله ،نشان دادند كه بازيكنان نخبه در آزمون دريبل زدن بهتر از بازيكنان زيرنخبه بودند كه
از اين نظر با تحقيق حاضر همسوست ،اما در آزمون شوت برخالف تحقيق حاضر تفاوت معنادار نبود.
ويژگيهاي تكنيكي در همة ردههاي سني به غير از ردة زير  11سال ،تفاوت معناداري بين دو گروه نخبه و
زيرنخبه داشتند .در تحقيق فيگوئيردو و همكاران ( ،)1111بازيكنان نخبه در ردههاي سني زير  13سال و زير
 11سال در ويژگيهاي تكنيكي تفاوت معناداري داشتند كه با نتايج پژوهش حاضر همراستاست .اما در ردة زير
 15سال تفاوت معناداري در آزمون دريبل زدن ديده شد كه مغاير نتايج مطالعة حاضر است .واينز و همكاران
( )1111نشان دادند كه مهارتهاي تكنيكي مهمترين عوامل در تمايز بازيكنان در ردههاي زير  15و زير 11
سال هستند ،اما اين عوامل در ردة سني زير  11سال تفاوت معناداري نداشتند .اين نتايج با يافتههاي تحقيق
حاضر مشابه است .اين يافتهها نشاندهندة اهميت زياد كسب مهارتهاي پاية فوتبال در سنين نوجواني و
پايينتر از آن است ،چرا كه بازيكنان نخبه در ردههاي سني زير  15سال ،زير  11و زير  13سال از لحاظ مهارت-
هاي مختص فوتبال برتري زيادي نسبت به بازيكنان زيرنخبه داشتند .البته اين برتري در ردة زير  11سال
كمرنگتر شد كه ممكن است بهدليل تأثير بيشتر عوامل جسماني و فيزيولوژيكي در موفقيت بازيكنان فوتبال در
سنين باالتر و نزديك به جواني باشد ( .)19ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه بايد در فرايند استعداديابي در سنين
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زير  11سال تأكيد بيشتري بر تبحر تكنيكي شده و از مقايسة بازيكنان براساس آمادگي جسماني پرهيز شود .اما
در سنين باالتر رفته رفته ظرفيتهاي فيزيولوژيكي مد نظر قرار گيرند.
گابت و همكاران )1119( 1در تحقيق روي بازيكنان حاضر در كمپ استعداديابي (با ميانگين سني 13/3
سال) تفاوت معناداري بين بازيكنان انتخابشده و بازيكنان انتخابنشده در ويژگيهاي فيزيولوژيكي و
آنتروپومتريكي نيافتند كه از لحاظ عوامل فيزيولوژيكي با پژوهش حاضر در تضاد است .اما محققان اذعان داشتند
كه نميتوان از اهميت ظرفيتهاي فيزيولوژيكي در انتخاب ورزشكاران چشمپوشي كرد ،چرا كه اين ظرفيتها
ميتوانند انجام تكنيكها را محدود كنند .براي مثال فوتباليستي كه از مهرات سر زدن خوبي برخوردار است ،اما
توانايي پرش عمودي در او ضعيف است ،نميتواند مهارت سر زدن را بهخوبي اجرا كند .نتايج تحقيق حاضر از اين
نظر با نتايج تحقيق فيگوئيردو و همكاران ( )1119همسو است كه در پژوهش آنها نيز تفاوت در آزمونهاي دو
سرعت بين بازيكنان نخبه و بازيكنان باشگاهي معنادار بود .در پژوهش حاضر آزمونهاي دو سرعت  11متر و 11
متر از قدرت ايجاد تمايز زيادي برخوردار بودند .در تحقيق ريلي و همكاران ( ،)1111دو سرعت جزو مهمترين
عوامل در ايجاد تمايز بين بازيكنان نخبه و زيرنخبه بود .اين يافته با نتايج تحقيق حاضر مشابه است.
بهطوركلي يافتههاي پژوهش حاضر با آن دسته از تحقيقات كه نقش اساسي براي سرعت در موفقيت در
رشته فوتبال قائل ميشوند (مانند ريلي ،بانگزبو و فرانكز )1111 ،همراستاست .در تحقيق حاضر از بين ويژگي-
هاي تكنيكي فقط در آزمون سر زدن تفاوت بين دو گروه معنادار نبود و بر اساس يافتههاي اين تحقيق از بين
ويژگيهاي فيزيولوژيكي نيز تنها در آزمون پرش ارتفاع تفاوت بين دو گروه معنادار نبود .ازاينرو باتوجه به ارتباط
بين قابليت پرش ارتفاع و موفقيت در مهارت سر زدن ،اين نتايج نشان ميدهد كه فوتباليستهاي نوجوان نخبه
در اين تحقيق ،قابليت كمي در پرش ارتفاع داشتند كه اين ضعف به عملكرد ضعيف آنها در مهارت سر زدن نيز
منجر شده است .اين يافتهها با نظرهاي گابت و همكاران ( )1119كه پيشتر نيز ذكر شد ،مطابقت دارد .عملكرد
فوتباليست ها در آزمون پرش ارتفاع به مقدار زيادي به پست بازي و نوع و مرحلة تمرينات وابسته است كه به
تحقيق و بررسي بيشتر نياز دارد (.)51

1 - Gabbet & et al
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عوامل فيزيولوژيكي بيشترين تمايز را در آزمودنيهاي زير  13و زير  11سال ايجاد كردند .اين نتايج با
يافتههاي واينز و همكاران ( )1111همراستاست كه در آن فوتباليستهاي نخبه و زيرنخبه در آزمونهاي ظرفيت
عملكردي و مهارتهاي ويژة فوتبال تفاوت معناداري داشتند .باتوجه به تجربة حضور بازيكنان نخبة اين ردههاي
سني در تمرينات تيم ملي و طي كردن تمرينات بدنسازي براي مسابقات بينالمللي ،پيشبيني ميشود كه
بازيكنان نخبه ظرفيتهاي فيزيولوژيكي بيشتري داشته باشند ( .)13واينز و همكاران ( )1111گزارش كردند كه
بازيكنان نخبه و زيرنخبه در ردههاي سني زير  ،11زير  13و زير  11سال در آزمون پرش ارتفاع تفاوت معناداري
نسبت به گروه غيرنخبه داشتند .در پژوهش حاضر مشاهده شد كه گروههاي زير  15و زير  11سال در اين
آزمون تفاوت معناداري داشتند .پژوهش حاضر همسو با پژوهش واينز و همكاران تفاوت معناداري در گروه زير
 11سال در آزمون پرش ارتفاع نشان نداد .در تحقيق حاضر آزمون دراز و نشست بيشترين تمايز را در ردة سني
زير  13سال ايجاد كرد كه با نتايج تحقيق واينز و همكاران مشابه است .ضمن اينكه در تحقيق حاضر در گروه
زير  11سال نيز تفاوت در اين آزمون معنادار نبود .در تحقيق حاضر تفاوت معناداري در نتايج آزمون دو رفت و
برگشت در همة ردههاي سني وجود داشت كه با نتايج اُستوجيچ ( )1115و فيگوئيردو و همكاران ( )1119مشابه
است .همچنين واينز و همكاران ( )1111تفاوت معناداري در اين آزمون در گروه زير  13سال گزارش كردند.
نتايج نشان داد كه بازيكنان نخبه در مجموع تفاوت معناداري در ويژگيهاي آنتروپومتريكي با بازيكنان
زيرنخبه ندارند .اين نتايج با يافتههاي فرانكز و همكاران )1999( 1مشابه است .اين محققان بازيكناني را كه در
آكادمي فوتبال ملي موفق به انتقال به باشگاههاي حرفه اي شده بودند ،با بازيكنان ناموفق مقايسه كردند .نتايج
نشان داد كه دو گروه بازيكنان نميتوانند با آزمونهاي آنتروپومتريكي از هم متمايز شوند .نتيجه اينكه ،بهسختي
مي توان بازيكناني را كه از قبل براي بازي در سطح بااليي از مسابقات فوتبال انتخاب شدهاند ،با آزمونهاي
آنتروپومتريكي از هم متمايز كرد .بهنظر ميرسد عوامل پيچيدهتري در انتخاب بازيكنان براي ارتقا از سطح
زيرنخبه به سطح نخبه تأثيرگذار باشند .نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بازيكنان نخبه ضخامت زيرجلدي و
درصد چربي بدن كمتري نسبت به بازيكنان زيرنخبه دارند ،اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود .همانطور
كه دالمن و همكاران )1111( 1بيان داشته اند ،يكي از داليل عملكرد ضعيف بازيكنان زير نخبه در آزمونهاي
1 - Franks & et al
2 - Dollman & et al
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فيزيولوژيكي ممكن است به سطوح بيشتر چربي بدن در آنها مربوط باشد ( .)11در تحقيق لگال و همكاران

1

( ،)1118آزمون هاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي بين بازيكنان نوجوان نخبه و زيرنخبه در هيچيك از ردههاي
سني مورد بررسي تمايز ايجاد نكردند .اين نتايج از اين نظريه حمايت ميكند كه بسياري از كيفيتهاي جسماني
كه بازيكنان را متمايز ميكنند ،تا قبل از دورة پاياني نوجواني ظهور نميكنند .ضمن اينكه تغييرات بعدي در اين
ويژگيهاي ممكن است متأثر از تمرينات طوالنيمدت باشد (.)11
همانطوركه لگال و همكاران پيشنهاد ميكنند ،آزمونهاي آنتروپومتريكي از حساسيت كافي برخوردار
نيستند تا با اهداف انتخاب و شناسايي استعدادها بهكار گرفته شوند.
واينز و همكاران )1111( 1در پژوهش روي بازيكنان نوجوان بلژيكي ،دريافتند كه بهجز در مورد درصد چربي
در گروه زير  13سال ،در هيچيك از ويژگيهاي آنتروپومتريكي در چهار گروه سني  11تا  11سال تفاوت
معناداري ديده نشد .بازيكنان نخبه و زيرنخبه درصد چربي كمتري نسبت به گروه غيرنخبه داشتند .اما در
پژوهش حاضر در گروه سني زير  11سال در قد ،وزن و درصد چربي بدن تفاوت معناداري بين دو گروه نخبه و
زيرنخبه مشاهده شد .نكتة جالب اين است كه در چند مورد از ويژگيهاي تكنيكي و فيزيولوژيكي كه تفاوت در
پژوهش حاضر در ردة سني زير  11سال ديده شد ،در تحقيق واينز و همكاران نتايج مشابهي از لحاظ آن ويژگي-
ها در ردة سني زير  13سال ديده شد .در اين بخش نيز نتايج نشان داد كه در مورد عامل درصد چربي تفاوت رد
ردة سني زير  11سال معنادار بود كه با نتيجهاي كه واينز و همكاران ( )1111در ردة سني زير  13سال كسب
كردند ،قابل مقايسه است .اين نتايج به تفاوت باليدگي بين بازيكنان ايراني و بلژيكي مربوط ميشود .نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد كه بازيكنان تحقيق حاضر نسبت به بازيكنان بلژيكي از نظر باليدگي زودرس هستند.
بهطوركلي ،اين تحقيق از يك مجموعه آزمون استفاده كرد كه با وجود سهولت در اجرا ،ساختاري گسترده و
جامع دارد .برخالف مطالعاتي كه در آنها آزمونهاي تكنيكي مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند ( ،)11پژوهش حاضر
بر اهميت اين عوامل در مطالعات استعداديابي تأكيد كرد .همچنين همگام با تحقيقات جديد (مانند گكزي،
 )1119تأكيد بيشتري بر آزمونهاي رواني در فرايند استعداديابي شد .نشان داده شد كه مجموعه آزمونهاي به-

1 - Le Gall & et al
2 - Vaeyens & et al
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كارگرفتهشده در اين تحقيق بهمنظور استعداديابي در فوتباليستهاي نوجوان مناسب است ،اگرچه بيشتر در
بازيكنان زير  15و زير  11سال كاربرد دارد .با اين حال ،تالش براي شناسايي روشهاي مناسبتر براي شناسايي
استعداد در ورزشهاي گوناگون اكيداً توصيه ميشود .همانگونهكه دورانت ( )1119اظهار داشت ،اين تالشها تا
زمانيكه كشورهاي مختلف خواستار برتري در رقابتهاي بينالمللي هستند ،ادامه خواهد يافت .نتايج اين تحقيق
همانند تحقيقات واينز و همكاران ( )1119و لگال و همكاران ( )1118تفاوتهاي چشمگيري بين گروههاي سني
مختلف نشان داد .نتايج اين تحقيق و تحقيقات گذشته اين گونه مي توان تفسير كرد كه ويژگيهاي عملكردي
در بازيكنان نوجوان در گروههاي سني مختلف متفاوت است .همچنين پژوهشگران در تحقيق حاضر پيشنهاد
مي كنند كه مدل مورد استفاده در اين پژوهش مورد استفادة مجدد و در صورت لزوم مورد پااليش قرار گيرد.
ضمن اينكه الزم است در تحقيقات آينده نمونههايي از ميان فوتباليستهاي زن انتخاب شوند .نتيجه اينكه،
فوتباليستهاي نخبة آينده ميتوانند با استفاده از آزمونهاي چندمتغيرة مورد استفاده در اين پژوهش ،به
استثناي اندازه گيري هاي آنتروپومتريكي ،پيشبيني شوند .عالوهبر اين ،نشان داده شد كه تفاوتهاي سني بايد
در انتخاب آزمونهاي استعداديابي در فوتباليستهاي نوجوان لحاظ شوند.
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