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مقدمه 
،اما؛باشدمیدر رسیدن به اوج موفقیت داراي اهمیت بسیاري ،شناخت کافی از علوم ورزشی

. کندکارگیري مفید علوم را محدود میفرصت بهه،نیازهاي اولیکارگیري این علوم بدون تعیین پیشبه
یک در موفقیت، به این مطلب، از جمله وظایف مربیان غیر از آگاهی از علوم ورزشی و نقش هرتوجهبا 

نظران و است که به نظر بیشتر صاحبنظرموردۀتوانایی در انتخاب نیروهاي مستعد براي رشت
،شکیب. باشدمینیاز اولیه و الزم براي موفقیت در ورزش العاده مهم و پیشعاملی فوق،متخصصان فن

عنوان استعدادیابی مطرح کننده که تحتنیازهاي اولیه و تعیینتوجهی به برخی از عوامل یا پیشبی
این . محدود و ضعیف خواهد کرد؛تردیداما بی؛سازدرا ناممکن نمیچه احتمال موفقیتاست، اگر

بیشتر در گذشته، . آنترپومیریکی، فیزیولوژیک، مهارتی و روانی باشندۀتوانند داراي جنبنیازها میپیش
به بعد70ۀتقریباً از ده،اما؛کردندانتخاب مییبودن ویژگی خاصورزشکاران را براساس دارامربیان

ۀو در عرضکار بسته به"استعدادیابی"عنوان منظمی را تحتۀبرنامشرقیيبسیاري از کشورهاي اروپا
تمایل به ،هاي اخیرطی سال. )1381ابراهیم و همکاران، اند (ورزش قهرمانی مقاماتی نیز کسب کرده

استعدادیابی . )2002ابوت، یافته است (شناسایی استعدادهاي ورزشی در بسیاري از کشورها افزایش
بودن آن به یا سادهپیچیده . تواند بسیار پیچیده یا بسیار ساده انجام گیردهاي آن میبا تمام ویژگی

،امروزه. عواملی بستگی دارد که استعدادیابی در روش کار خود و برنامۀ استعدادیابی لحاظ خواهد کرد
هاي میدانی از آزمون،متعدد و مهمنمودن عواملاستعدادیابی صحیح و علمی، غیر از لحاظۀدر برنام

هاي مانند برنامه؛شودز نیز استفاده میگیري از متخصصان و علوم روو آزمایشگاهی تخصصی با بهره
کمیسیون ورزش استرالیا هنگام برگزاري . یا تخصصی2ة و استعدادیابی ویژ1یجامع استعدادیابی عموم

مهم در هدایت یعنوان عاملمرحله با نام استعدادیابی بهسه طراحی را در،سیدنی2000هاي بازي
رانی راه پس از شروع کار با ورزش قایق1988طرح از سال این . ارائه کرد3هاي فوق نخبگانبرنامه

سه این برنامه در. گرفتبرهاي ورزشی را نیز دردلیل موفقیت در این رشته، سایر رشتهاندازي شد و به
ابراهیم و (و رشد استعداد اجرا شدورزشةکردن در مدرسه، انجام آزمون ویژچیندستۀمرحل

هاي المپیک براي استرالیا بود و در بازيةترین دورسیدنی موفق2000المپیک. )1381همکاران، 
این موفقیت استرالیا نتیجۀ . هاي بزرگ ورزشی دست یافتاسترالیا به موفقیت،هااین دوره از بازي

که بسیاري از رسدنظر میبه،وجوداینبا. شروع شده بود1994استعدادیابی بود که از سال ۀبرنام
که منظور انتخاب بهترین جوانانبه،هنگام استعدادها تمرکز دارند که اغلبزودشناساییرها ببرنامه

بسیار ،در حالی که روند پرورش و توسعه. شدن به بازیکنان بزرگ را دارند خواهد بودتبدیلاحتمال

1. General Talent Identification
2. Specific Talent Identification
3. Elite
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استعدادیابی ورزشی استاسترالیا داراي طرح ملی . غفلت قرار گرفته استحدودي موردمهم است و تا
هاي ورزشی شهرها و هاي ورزش و سازمانکه این طرح با همکاري انستیتو ورزش استرالیا، آکادمی

حدودي اختصاصی جا که استعدادها تاآناز. )2001، 1ونابرآید (میاجرا درمناطق مختلف کشور به
ۀدامن. استعداد باشدفعالیت دیگر کماص، مستعد و براي خیهستند، فردي ممکن است براي فعالیت

گروهی ممکن است فقط در یک . باشددیگر محدود میگسترده و در برخی،استعداد در برخی افراد
دیگر ممکن است در چند رشته استعداد داشته باشند یکه گروهحالیدر؛ورزشی مستعد باشندۀرشت

ورزشکاران ۀست که توسعاهاي آن ایناصلی استعدادیابی و تبعیت از برنامهۀفلسف. )1387هادوي، (
خاطر به. جوان به بهترین شکل زمانی اتفاق افتد که فرد در ورزشی تربیت شود که براي او مفیدتر است

براي رسیدن به یک سطح دلخواه و کارآمد در ورزش و سال تمرین و یا بیشترپنج نیاز به حداقل
رسد که ورزشکار مستعد نظر میاین امر مهم به،سنی براي رسیدن به اوج اجرا در ورزشمحدودیت

در ورزش طور مداوم کمک شود تا به درجات باالي اجراییاستعداد خیلی زود شناسایی شده و بهباو
هاي چه فعالیت در رشتۀ ورزشی و کسب قهرمانی مستلزم عناصر و ویژگیاگر. )2001ون، ابربرسد (

نظر هاي موردهاي مختلف و شاخصرسد اجماع بر سر وابستگی ویژگینظر میبه،اما؛مختلفی است
نظران در این زمینه بوده است که عبارتند از: اعتناي بسیاري از صاحبمورد،اصلیيقلمروسه به

همکاران، یوسفی و شناختی (هاي روانهاي آمادگی جسمانی و شاخصهاي پیکري، شاخصشاخص
هایی براي تحقق پرورش قهرمانان و کسب مدال در حد یک آرزو مطرح بوده و تالش،در ایران. )1382

ۀباید اذعان نمود که تا تنظیم یک برنام،حالاینبا. رسدنظر میشکل صحیحی از آن الزم و ضروري به
استعدادیابی را ۀبتوان مسئلپروري مسیر دشواري در پیش داریم و شاید ملی و هدفمند براي قهرمان

خانلو و اقرحساب آورد (پروري بهملی قهرمانۀخصوص تدوین برنامو اولیه درهاي بنیادینیکی از گام
شوند و یندي است که از طریق آن نوجوانان و جوانان ارزیابی میااستعدادیابی فر. )1386افضلی پور، 

. شوندرود تشویق و هدایت میها میبیشتري از آنهاي مناسب که امید موفقیت به شرکت در رشته
در بیشتر یند ااین فر. شودها و معیارهاي استاندارد انجام مینهاي مذکور از طریق برخی آزموارزیابی
هدف . شودورزشی باشد انجام میۀگیري و انتخاب رشتپیش از این که کودك قادر به تصمیمهاورزش

خاص دارا ۀو انتخاب ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را براي رشتاصلی استعدایابی، شناسایی 
کنند نام میپایین ثبتها بازیکنان مستعد را در سنین نسبتاًبسیاري از باشگاه. )2،1992(پلتوالباشند 

انتخاب، رشد ،بنابراین؛هاي آنان را تکمیل کننددهند تا تواناییهاي تخصصی قرار میو تحت برنامه
اول قرار گرفته ۀهاي درجهاي بسیاري از باشگاهاي بازیکنان جوان در صدر اولویتو راهنمایی حرفه

1. Brown
2. Peltola
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یک . )2006و همکاران،1واینس(کنند شان را حفظاست تا بتوانند مقام و وضعیت تجاري و ورزشی

کننده ثر تعیینؤا و عوامل مهشاخصداستعدادیابی موفق زمانی کاربرد خواهد داشت که بتوانۀبرنام
کردن افراد با تعیین این عوامل و انتخاب. دندرستی شناسایی کورزشی را بهۀنیاز آن رشتو مورد

موفقیت ورزشکار مستعد ۀبینی کرد که درجتوان انتظار داشت و یا پیشها میاساس آنمستعد بر
بهـمریکاآةایاالت متحد3فوتبال پن استیتمربی تیم سر2گورمن. )1992(پلتوال، چقدر خواهد بود 

یکنان اشاره کرده است:زعنوان عوامل استعدادیابی در باعامل بهپنج 
هاي تاکتیکی (استفاده از مهارت. 2،کردن)کردن و شوتکردن، دریافتدادن، دریبلتکنیکی (پاس. 1

روانی . 4،تعادل)وهماهنگیفیزیکی (سرعت، قدرت، استقامت، . 3،هاي بازي)تکنیکی در موقعیت
، استراحت، هها، تغذی(عادت4زندگیةشیو. 5وفشار)زا و پر(حفظ کنترل روانی در شرایط استرس

. ها)توازن بین فوتبال و سایر فعالیت
این فرمول از. شودبراي استعدادیابی بازیکنان فوتبال استفاده می5ستیپاز فرمولی به نام،در هلند

از سرعت . 9سرعتو8شخصیت،7هوش و زیرکی،6تکنیک:کلمات تشکیل شده استاین اولین حرف
نام شودعنوان یک کیفیت و ویژگی ضروري که موجب تمایز بازیکنان بزرگ از بازیکنان خوب میبه

العاده و بهتر است داراي تکنیک فوقاگر بازیکنی فاقد سرعت باشدشودمیگفته . برده شده است
در ) 1381(10بگوویچ. )2001(برون،کردن توپ باشد کردن و دریبلدادن، دریافتاستثنایی در پاس
چنین اظهار در تحلیل ابعاد توانایی بازیکنان فوتبال و مالك انتخاب،"علم و فوتبال"نخستین سمینار 

موفقیت . "داردهاي فردي بستگیح موفقیت بازیکنان فوتبال به میزان کار و تواناییطس"کند کهمی
شود:ها خالصه میاز ویژگیگروهسه در فوتبال در

اول متشکل از خصوصیات انسانی است که وضعیت سالمت، ویژگی ظاهري، توانایی کاربردي گروه
. شودهاي اصلی ذهنی و شخصیت فرد را شامل میهاي حرکتی اصلی، تواناییاولیه، توانایی

هاي هاي فنی، تواناییتواناییشامل:که معلومات بازیکنان فوتبال استها ویدوم متشکل از توانایگروه
. باشدمیهاي تاکتیکی تواناییحرکتی وةویژ

1. Vaeyens
2. Gorman
3. Penn State
4. Life Style
4. TIPS
6. Technique
7. Intelligence
8. Personality
9. Speed
10. Begovich
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در ،از نظر بگوویچ. )1381(بگوویچ، اي و نتایج مسابقات است ثیر مسابقهأسوم متشکل از تگروه
. باشندشود که به عوامل ارثی مرتبط میها ارجحیت داده انتخاب بازیکنان باید به آن دسته از توانایی

از:هستندآید که عبارتدست میاساسی در انتخاب بازیکنان بهیهایمالك،هااساس این تواناییبر
. 2، استعداد براي بازي فوتبال (کار ترکیبی، قدرت تحلیل، خالقیت، ابتکار و تشخیص دیداري). 1

هاواکنش، سرعت استارت، سرعت دوندگی اولیه، تعدادگام(سرعت هاي سرعت و قدرت انفجاريمالك
هماهنگی و دقت (توانایی اجراي حرکات پیچیده مطابق با مکان و زمان، . 3، سرعت کار با توپ)و

ویژه ظرفیت توانایی کارکردي (ظرفیت هوازي و به. 4، ها)سرعت آموختن حرکات جدید و تکنیک
و اجتماعی (هوش تفهیمی، انگیزش، تسلط روانیهايمالك. 5،حداکثر اکسیژن مصرفی)وهوازيبی

اي و ها (روابط حرفهسایر مالك. 6وبر خود، ثبات احساسی، استحکام شخصیتی و برقراري ارتباط)
ثیر محیط، أهمراه تشرط پیشرفت در فوتبال، انتخاب مناسب است که بهپیش،بنابراین؛زندگی)ةشیو

میزان. )1381(بگوویچ، در رشد بازیکنان نقش دارد شرکت در مسابقات مهمسازي و هاي آمادهروش
گرم وزن گرم در کیلومیلی96تا 56فوتبال بین ۀبراي مردان نخبنیازمورد1اکسیژن مصرفیحداکثر

را براي یکسانیاکسیژن مصرفیحداکثرمتعددي مقادیرمطالعات. بدن در دقیقه گزارش شده است
تنهایی نشانگر تواند بهاین شاخص نمی،لذا؛اند) نشان دادهدوو یک گروهبازیکنان سطوح مختلف (

. شودقبول واقع نمیتر از آن موردشود که پایینیک آستانه محسوب می،حالعیندر. استعدادها باشد
) خیلی مهم نیست ST , FTنوع تارهاي عضالنی بازیکنان فوتبال (کهاشاره شده استپژوهشدر این 
چنین اظهار شده است که ،کلیطوربه. باشدنمیمعیار خوبی براي استعدادیابی ،گیري الکتاتو اندازه

ورلجیک . )2000(ریلی، گیرند تنهایی مالك عملکرد قرار نمیبه،اما؛این خصوصیات مهم هستندۀهم
هاي مهم و شاخصشناسی و کیفیت بازي راهاي فیژیولوژیک، تکنیک، روانشاخص، 2و همکارن

براي شناسایی بازیکنان راو تنها شاخص عملکرداندمناسبی براي انتخاب بازیکنان فوتبال معرفی کرده
دهد که شاخص نتایج پژوهش ورلجیک و همکاران نشان می. دانندکافی نمیاستعداد فوتبالبا

براي ،شناسی میل به پیروزيروانفیزیولوژیک سرعت دویدن، شاخص تکنیکی کنترل توپ و شاخص
جداکردن بازیکنان فوتبال از بازیکنانی که استعداد کمتري دارند (شناسایی استعدادها) مناسب 

نیاز دادن معیارهاي موردمدل را جهت نشان، )1988(3ویلیامز و فرانکس. )2008ورلجیک، (باشند می
. )2000، س(ویلیامز و فرانکاندفوتبال ارائه دادهۀرشت

1. Vo2 Max
2. Vrljik
3. Wiliams & Franks
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2000نیاز فوتبال از نظر ویلیامز و فرانکس معیارهاي مورد-1شکل

حد در موفقیت التی از این قبیل مواجه هستیم که عوامل ژنتیکی تا چهاؤست که ما با ساهاسال
؟ آیا تعیین باشدمیهاي ژنتیکی کافی ریشه؟ آیا تنها توجه بههستندثر ؤورزشکاران مةآیند

شناختی، مهارتی و حرکتی، جامعهـ هاي ساختار بدنی، جسمانی هاي دیگري مانند شاخصشاخص
ۀبازیکنان مستعد در رشتثر باشد؟ مربیان براي اینکهؤتواند در موفقیت ورزشکاران مشناختی میروان

ترین شاخص براي ها و معیارهاي بگردند؟ مهمدنبال چه شاخصفوتبال را شناسایی کنند باید به
با بررسی و تارا بر آن داشت پژوهشگر، االت فوقؤطرح ساستعدادیابی در فوتبال چه شاخصی است؟

هاي نوجوانان، جوانان ن تهران در ردهآسیا ویژن استاها و نظرات مربیان فوتبال لیگبندي دیدگاهجمع
. هاي استعدادیابی فوتبال را تدوین کندشاخصو امید،

هاي جسمانیشاخص

رشدبدناندارة محیط عضلهقد

چربی بدنقطر استخوانسوماتیوپوزن

حرکتی–هاي ادراکی هاي روانی و مهارتشاخص

گیريتصمیمانگیزشبینیپیششخصیتهوش بازيتوجه

هاي فنی حرکتیمهارتکنترل اضطرابتمرکزنفسبهاعتمادتفکر اخالقی

هاي بالقوةشاخص

ابیاستعدادی

در رشتھ فوتبال

هاي فیزیولوژیکشاخص

ظرفیت هوازي

هوازياستقامت بی

هوازيتوان بی

شناختیهاي جامعهشاخص

حمایت خانوادگی

زمینۀ فرهنگی

زمینۀ اجتماعی اقتصادي

تمایل کودك به مربی

زمینھ ف
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ژوهششناسی پروش
میدانی ،کاربردي و از نظر موقعیت،از نظر هدفاست کهتوصیفی هايپژوهشاین پژوهش از نوع 

ۀکلی. باشدفوتبال میهاي استعدادیابی دررشتۀتدوین شاخص،هدف از انجام این پژوهش. باشدمی
ۀجامع،هاي نوجوانان، جوانان و امیدفوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در ردهۀهاي پایمربیان تیم

آماري ۀعنوان نمونها بهنفر از آن42رگان وبا استفاده از جدول م. را تشکیل دادندآماري این پژوهش 
مهم استعدادیابی در فوتبال، با استفاده از نظرات اساتید منظور تعیین عوامل بهپژوهشگر . انتخاب شدند

شده هاي انجامتیم ملی فوتبال و استفاده از پژوهشۀهاي پایبدنی و علوم ورزشی، مربیان ردهتربیت
هاي مهارتیشاخصقسمتشش متشکل ازۀناماستعدادیابی فوتبال، اقدام به طراحی پرسشۀدر زمین

شناختی و حرکتی، روانی ـ تاکتیک انفرادي، آنتروپومتریک، جسمانـ یتکنیک انفرادي، مهارتـ 
بدنی و مربیان یید اساتید تربیتأتنامه موردپرسشروایی سوري و محتوایی . شناختی کرده استجامعه

هدست آمدبهدرصد86،نباخوفوتبال قرار گرفته است و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفاي کر
مورد و براي هر 30قسمت، شش نامه درشده براي پرسشگرفتهنظرتعداد پرسش یا عوامل در. است

. فاده شده استتارزشی لیکرت اسپنج گذاري از مقیاسباشد و براي درجهمورد میپنج ،قسمت
با حضور در محل برگذاري مسابقات لیگ فوتبال آسیا ویژن پژوهشگر، آوري اطالعاتجمعمنظوربه

ةها، بعد از توضیح کامل دربارهاي فوتبال باشگاهمراجعه به دفتر باشگاه و آکادمیواستان تهران
ها نامهآوري پرسشاقدام به جمع،مربیان توزیع کرده و بعد از یک هفتهمیاننامه، آن را در پرسش

يهامنظور تعیین درجۀ اهمیت شاخصبهها، دریافت اطالعات از آزمودنیبعد از ونموده است
و1اکسلافزاربا استفاده از نرماقدام به تجزیه و تحلیل اطالعات ،نامهگانه در پرسششش
و نمودار و آمار استنباطی جدول ،از طریق آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد2اس.اس.پی.اس

مقایسۀ :شاملصورت جدول و نموداربهپژوهشهاي در این قسمت، یافته. نموده استآزمون فریدمن 
هاي موجود شاخص برتر از شاخص10،گانه از نظر مربیان وهمچنینهاي ششمیانگین رتبۀ شاخص

. نامه ارائه شده استدر پرسش

نتایج
5/57و هستند از مربیان فاقد تحصیالت آکادمیک درصد5/42هاي توصیفی پژوهش، یافتهاساسبر

مربوط به مدرك مربیگري، کمترین مدركۀدر زمین. باشندک میداراي تحصیالت آکادمیها آندرصد
مربوط اي) با صفر درصد و بیشترین مدرك(مربیگري حرفهFIFA)فیفا (المللیمدرك مربیگري بین

1. Excel
2. SPSS
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میانگین سنی و به . باشدمیدرصد5/42با )AFCکنفدراسیون فوتبال آسیا (Bبه مدرك مربیگري 

. اشاره شده استیک شمارهمربیگري مربیان در جدولۀسابق

مربیگري مربیانۀمیانگین سنی و سابقـ1جدول 
انحراف استانداردمیانگینحداقلحداکثرمتغیر
5622374/9سن

3027/1113/7سابقه

معنادار 05/0) در سطح آلفاي 32/109، ضریب آزمون فریدمن (سهو دو شماره توجه به جداولبا
مشاهده استعدادیابی فوتباليهابین شاخصتفاوت معناداري از نظر اهمیت ،نتیجهدر. باشدمی
ترین شاخص و مهمبوده تکنیک انفرادي داراي باالترین رتبه ـشاخص مهارتی همچنین،. شودمی

. باشدمیبراي استعدادیابی در فوتبال 

هاي استعدادیابی فوتبالاهمیت شاخصۀمقایسـ2جدول 
ايمیانگین رتبههاي استعدادیابی فوتبالشاخص

48/5شاخص مهارتی ـ تکنیک انفرادي
26/4شاخص مهارتی ـ تاکتیک انفرادي

83/3شاخص جسمانی ـ حرکتی
28/3شاخص روانی

75/2شاخص ساختار بدنی
41/1شناختیشاخص جامعه

یابی فوتبالاستعدادي هاشاخصۀآزمون فریدمن مربوط به مقایسـ3جدول
دتعداسطح معناداريآزاديۀدرجمنضریب آزمون فرید

32/109505/040

معنادار 05/0) در سطح آلفاي 51/61، ضریب آزمون فریدمن (پنجو چهار شماره با توجه به جداول
تکنیک انفرادي مشاهده ـمهارتیيهابین شاخصاز نظر اهمیت يتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدمی
تکنیک ـ شاخص مهارتیترین زیرو مهمبوده کنترل توپ داراي باالترین رتبه همچنین، . شودمی

. باشدمیفوتبال انفرادي براي استعدادیابی در
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تکنیک انفراديـ هاي مهارتیشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ4جدول 

ايمیانگین رتبههاي مهارتی ـ تکنیک انفراديزیرشاخص
78/2زدندریبل

69/3دادنپاس
79/2کردنشوت

88/3کنترل توپ
88/1زدن ضربۀ ایستگاهی

تاکتیک انفراديی ـ هاي مهارتشاخصآزمون فریدمن مربوط به زیرـ5جدول
تعدادسطح معناداريآزاديۀدرجمنضریب آزمون فرید

51/614001/040

معنادار 05/0) در سطح آلفاي 39/32، ضریب آزمون فریدمن (هفتو شش شماره با توجه به جداول
مشاهده تاکتیک انفراديـ مهارتیيهابین شاخصاز نظر اهمیتيتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدمی
تاکتیک ـ شاخص مهارتیترین زیرو مهمبودهجاگیري مناسب داراي باالترین رتبههمچنین،. شودمی

. باشدمیانفرادي براي استعدادیابی در فوتبال 

تاکتیک انفراديی ـ هاي مهارتشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ6جدول 
ايمیانگین رتبههاي مهارتی ـ تاکتیک انفراديشاخص

59/3جاگیري مناسب
40/3کردندادن و نفوذپاس

23/3حرکات بدون توپ
56/2تخصص زیاد در یک پست

22/2تخصص متوسط در چند پست

تاکتیک انفراديـ هاي مهارتیشاخصآزمون فریدمن مربوط به زیرـ7جدول
تعدادسطح معناداريآزاديۀدرجضریب آزمون فریدمن

39/32405/040
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معنادار 05/0) در سطح آلفاي 04/6، ضریب آزمون فریدمن (نهو هشت شماره با توجه به جداول

و شودمشاهده نمیشناختیهاي روانبین شاخصاز نظر اهمیت يتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدنمی
. قرار دارندسطحتقریباً در یک این نظرشناختی از هاي روانشاخصزیرۀهم

شناختیهاي روانشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ8جدول 
ايمیانگین رتبهشناختیهاي روانشاخصزیر

31/3گیري و انتخابقدرت تصمیم
76/2تمرکز
98/2انگیزه
3نفسبهاعتماد

95/2خالقیت و ابتکار

شناختیهاي روانشاخصآزمون فریدمن مربوط به زیرـ9جدول
تعدادسطح معناداريآزاديۀدرجمنضریب آزمون فرید

04/6405/040

معنادار 05/0) در سطح آلفاي 19/17ضریب آزمون فریدمن (،11و 10شماره با توجه به جداول
. شودمشاهده میهاي آنتروپومتریکبین زیرشاخصاز نظر اهمیتيتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدمی

شاخص آنتروپومتریک براي استعدادیابی در ترین زیرو مهمبوده داراي باالترین رتبه قدهمچنین، 
. باشدمیفوتبال 

هاي آنتروپومتریکشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ10جدول
ايمیانگین رتبههاي آنتروپومتریکشاخص

35/3جثه
44/3قد

58/2طول پا
64/2محیط دور ران

3وزن

ي آنتروپومتریکهازیرشاخصۀآزمون فریدمن مربوط به مقایسـ11جدول
تعدادسطح معناداريآزاديۀدرجمنضریب آزمون فرید

19/17405/040
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معنادار 05/0) در سطح آلفاي 44/12، ضریب آزمون فریدمن (13و 12شمارهبا توجه به جداول
مشاهده حرکتیـي جسمانیهابین شاخصاز نظر اهمیت يتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدمی
شاخص جسمانی حرکتی در فوتبال ترین زیرو مهمبودهداراي باالترین رتبهسرعتهمچنین، . شودمی
. باشدمی

حرکتیـ هاي جسمانیشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ12جدول 
ايمیانگین رتبههاي جسمانی ـ حرکتیشاخص

33/3سرعت
3چابکی
95/2انفجاريقدرت 

18/3استقامت
55/2پذیريانعطاف

هاي جسمانی حرکتیشاخصآزمون فریدمن مربوط به زیرـ13جدول
تعدادسطح معناداريدرجۀ آزاديمنضریب آزمون فرید

44/124014/040

معنادار 05/0) در سطح آلفاي 62/6، ضریب آزمون فریدمن (15و 14شمارهبا توجه به جداول
شود مشاهده نمیشناختیهاي جامعهبین شاخصاز نظر اهمیت يتفاوت معنادار،نتیجهدر. باشدنمی
. قرار دارندسطحنظر تقریباً در یک این شناختی از هاي جامعهشاخصزیرۀو هم

شناختیهاي جامعهشاخصاهمیت زیرۀمقایسـ14جدول 
ايمیانگین رتبههاي ساختار بدنیشاخص

85/2تعصب تیمی
14/3روحیۀ کار تیمی

14/3پذیرياطاعت و نظم
19/3پذیريمسئولیت

69/2احترام به ضوابط

شناختیشاخص روانآزمون فریدمن مربوط به زیرـ15جدول
تعدادسطح معناداريآزاديۀدرجمنضریب آزمون فرید

62/64157/040
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هاي از: شاخصهستندعبارتترتیب اهمیتبهاز نظر مربیان فوتبالشاخص برتر براي استعدادیابی 10

گیري کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیمدادن و نفوذدادن، جاگیري مناسب، قد، پاستوپ، پاسکنترل
. پذیريو انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت

شاخص برتر براي استعدادیابی فوتبال10مربوط به -2شکل

گیرينتیجهبحث و 
شاخص مهارتی،توجه جهت استعدادیابی در فوتبالترین معیار قابلمهم،پژوهشی حاضرۀاز نظر نمون

ورلجیک . سویی دارد) هم1382هاي میرحسینی (تکنیک انفرادي است که این موضوع با یافتهـ 
مهمیعنوان شاخصهاي تکنیکی بهالعات خود از مهارتط) در م2006واینس و همکاران (، )2008(

)6138(پورو افضلخانلوا) و قر1381بگوویچ (،)2001(1براون. اندبراي استعدادیابی فوتبال نام برده
کدام در هیچ،اما؛اندها و متغیرهاي استعدادیابی به این شاخص توجه کردهشناسایی شاخصۀدر زمین

ۀپژوهشیافت. ها اشاره نشده استاهمیت این شاخصۀذکرشده به اولویت و درجهايپژوهشاز 

1. Brovn
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ۀترین شاخص استعدادیابی بیانگر این مطلب است که مربیان به بازیکنان تکنیکی عالقمورد مهمدر
. ها در فوتبال متصور هستندبراي موفقیت آنرابیشتري دارند و شانس بیشتري

اهمیت بیشتري ۀز درجتکنیک انفرادي، کنترل توپ اـ شده در شاخص مهارتیاز بین عوامل مطرح
سو ) هم2008هاي ورلجیک (خوردار است که این موضوع با یافتهبراي استعدادیابی در فوتبال بر

از . باشدمینخوان) هم1386(پورو افضلخانلوا) و قر1382حسینی (هاي میربا یافته،؛ اماباشدمی
اهمیت ۀانفرادي، جاگیري مناسب از درجتاکنیک ی ـ شده در شاخص مهارتبین عوامل مختلف مطرح

پورو افضلخانلواهاي قرخوردار است که این موضوع با یافتهبیشتري براي استعدادیابی فوتبال بر
. سو نیست) هم1386(

قابلیت بدنی ، در این میان. هاي جامع بدنی، تاکتیکی و ذهنی هستندهاي توپی نیازمند قابلیتورزش
از . )2000(ویلیامز، هاي تیمی دارد اي بر مهارت خود بازیکنان و تاکتیکهظمالحقابلبازیکنان اثرات 

اهمیت بیشتري در ۀشده در شاخص جسمانی حرکتی، سرعت از درجبین عوامل مختلف مطرح
) و میرحسینی 2008هاي ورلجیک (که این موضوع با یافتهاستعدادیابی فوتبال برخوردار است

)از 2001براون (. مغایرت دارد) 1386(پورو افضلخانلواهاي قربا یافته،اما؛سو است) هم1382(
شودعنوان یک کیفیت و ویژگی ضروري که موجب تمایز بازیکنان بزرگ از بازیکنان خوب میسرعت به

. نام برده است
،تقریباًشود و تفاوت معناداري مشاهده نمیشناختیشده براي شاخص روانبین عوامل مختلف مطرح

گیري و انتخاب از میانگین قدرت تصمیماما،؛قرار دارندسطحها از نظر اهمیت در یک رتبهۀهم
پورو افضلخانلوا) و قر2006هاي ورلجیک (با یافتهکه این موضوعهستنداي بیشتري برخوردار رتبه

و اجتناب از شکست یابی به موفقیتدستة) انگیز1387و همکاران (هادوي. سو نیست) هم1386(
مغایرت هاي این پژوهش که با یافتهاند براي استعدادیابی معرفی کردهیشناختی مهمرا عامل روان

نخبه در مقایسه با بازیکنان آماتور نفس بازیکنانبهبه آرامش و اعتماد) 2000و همکاران (1ریلی. دارد
اشاره )2000ویلیامز (. اندشناختی را مشخص نکردههاي رواناهمیت شاخصۀدرجاما،؛انداشاره کرده

نتایج . افسردگی کمتري برخوردار هستندونفس بیشتربهاعتماداست که بازیکنان نخبه ازکرده
شده در شاخص آنتروپومتریک، قد ازدهد که از بین عوامل مختلف مطرحپژوهش حاضر نشان می

و خانلواهاي قرکه این موضوع با یافتهخوردار استبراهمیت بیشتري براي استعدادیابی در فوتبال 
تفاوت همچنین، . باشدناهمخوان می) 1382حسینی (هاي میرو با یافتهسو است) هم1386(پورافضل

ۀهم،تقریباًو شودمشاهده نمیشناختیشده براي شاخص جامعهبین عوامل مختلف مطرحمعناداري 

1. Relly
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اي پذیري از میانگین رتبهشاخص مسئولیتزیراما،؛ قرار دارندسطحها از نظر اهمیت در یک رتبه

. بیشتري برخوردار است
از: کنترل توپ، هستندترتیب اهمیت عبارتشده بههاي ذکرشاخص برتر از میان شاخص10

گیري و انتخاب، کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیمدادن و نفوذدادن، جاگیري مناسب، قد، پاسپاس
. يیرپذبدون توپ و مسئولیتحرکت
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Abstract

The purpose of this study is to develop talent identification parameters for football. All
coaches of the basic teams of Tehran Province for Vision Asia League in adolescent, youth
classes formed the statistical population of this study, Statistical sample 42 selected.
Research findings is show significant differences between Indexes Football Talent
Identification. The results show that the most significant parameters of talent identification
in football include skill parameter of individual techniques and among the sub-parameters
of skill: individual techniques (passing), skill: individual tactics (proper positioning),
anthropometric parameters (height), physical-motor parameters (speed) are the most
important parameters for talent identification in football. And also 10 TOP index soccer
talent identification in order of importance include: ball control, passing, proper
positioning, height, passing and penetrating, physique, speed, the power of decision-
making and choosing, moving without ball, and accountability.

Keywords: Talent Identification, Football, Talent Identification Parameters.
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