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بررسي و تدوین شاخص هاي استعداد یابي در رشته فوتبال از دیدگاه مربیان برجسته فوتبال استان 
خوزستان 

علیرضا زربخش 1علیرضا مهری شاه آبادی2 سید امیر پورمداح3
1-مربی

2- مربی 
3- مربی

 
مقدمه 

جستجو وگزینش افراد زبده و نخبه برای یادگیری و انجام هرکار و یا مهارتی از دیرباز یكی از چالش های بشر 
بوده است. اگر چه این امر در اکثر موارد بطور تجربی و مشاهده عملكرد افراد مستعد انجام می گرفته است، لیكن با 
پیشرفت علم وصنعتی شدن جهان این پدیده بیش از پیش مورد توجه ویژه کارگزاران در بخش های مختلف خدماتی 
و صنعتی واقع شد.شیوع این اندیشه و راهبردهای آن در ورزش،به ویژه ورزش قهرمانی از دهه های 1960 و 1970 
میالدی و بعد از آن ابتدا در کشورهای اروپای شرقی و پس از آن در سایر کشورهای پیشرفته صنعتی  با این هدف 
که بیش از پیش بتوان با درجه ای از اطمینان، افراد مستعد را برای قهرمانی در رشته های مختلف شناسایی و تربیت 

کرد بطور گسترده ای رایج شد )بلوم،1964(.
فوتبال محبوب ترین ورزش در تمام دنیاست و معموالً در هر ملتی در سطوح مختلف انجام می شود )ریلی، 
1996(. افراد بسیاری به صورت های مختلف به آن می پردازند و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک پدیده 
ملی به آن نگریسته می شود که شكست و موفقیت درآن با غرور ملی کشورها پیوند خورده است )ریوس و همكاران، 
1999(. بنابراین در کشورهای پیشرفته و صاحب فوتبال تحقیقات علمی متعددی بر روی جنبه های گوناگون فوتبال 

انجام می گیرد تا با استفاده از نتایج آن بازیكنان به اوج عملكرد و توانایی شان دست یابند.
حضور موفق هر جامعه اي در صحنه هاي بین المللي نشان از رشد اقتصادي ، سیاسي ، فرهنگي و علمي آن جامعه 
امروزه،  المپیک است.  المللي رویدادهاي ورزشي در سطح مسابقات جهاني و  بین  از صحنه هاي مهم  دارد. یكي 
همه کشورهاي دنیا براي کسب مدال هاي طال، نقره و برنز رقابت هاي جهاني و المپیک برنامه ریزي هاي زیر بنایي 
چشمگیري مي کنند. استعداد یابي ورزشي، از نظر دانشمندان علوم ورزشي، راهي منطقي، کوتاه و مقرون به صرفه 

براي حضور موفقیت آمیز ورزشكاران در صحنه هاي بین المللي است. ) ابراهیم و حالجي، 1385 (.
محققین براي یافتن پایه هاي علمي این عوامل تعیین کننده استعداد به تكاپو پرداختند. در این روش که از " باال 
به پایین" نامیده شد،فرضیه ها وراه حل ها از باال و بر اساس شواهد علمي از بین علوم شناخته شده و نتیجه گیري از 

مجموع آنها براي شناخت افراد با استعداد تعیین مي شوند)نقیب زاده،1388(.
دیدگاه دیگر،"روش از پایین به باال"براي شناسایي استعدادهاي ورزشي مي باشد)رگنیر وهمكاران،1982(.در این 
روش، اطالعات الزم توسط مصاحبه، پرسشنامه، تجربه، مدارک جمع آوري شده و اطالعات عمومي ورزشكاران و 
مربیان نخبه حاصل مي شود. پس از آن، میزان هر یک از این عوامل در افراد اندازه گیري مي شود و بر مبناي شدت و 
ضعف آنها، افراد براي رشته هاي ورزشي انتخاب مي شوند. پژوهش هاي" از باال به پایین"  براي شناسایي استعدادهاي 
ورزشي به بعد از جنگ جهاني اول مي رسد. در این تحقیقات دو گروه افراد با استعداد و بدون استعداد روي یک متغیر 
معین مقایسه مي شدند تا اعتبار آن متغیر به عنوان عاملي براي استعداد ورزشي تعیین شود. از بین این پژوهشگران مي 
توان به کارتر)1970(، کارون )1975(، سینگر )1980(، آستراند و رودآل  )1986( و از همه مهمتر آبرني تي)1987( 
اشاره کرد. روشهاي علمي یا " از باال به پایین" بنا را بر زمینه هاي روانشناسي، شخصیتي، فیزیولوژي، مهارت هاي 
حرکتي، سالمتي و جامعه شناسي قرار مي دهد. شروع تحقیقات علمي استعدادیابي«روش ازباال به پایین " عمدتا ًدر 
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دهه 1980 مي باشد و از بین پژوهشگران این زمینه مي توان وال )1986(، مارتنز )1987( و سالمال و راسل )1988(
را نام برد. جیم براون در سال 2001 در کتاب خود تحت عنوان"استعداد ورزشي " موضوع استعدادیابي را به صورت 
گسترده تر بحث نموده و پروش استعداد را نیز براي رشته هاي مختلف ورزشي ارائه داده است. در ایران نیز مبحث 
پرورش استعداد هاي ورزشي با تأسیس پایگاه هاي ورزش قهرماني در سالهاي 1376 به بعد در سازمان تربیت بدني 
و موضوع جستجو و یافتن افراد مستعد در ورزش به صورت علمي با رساله دكتري هادوي در سال 1378 آغاز شده 

است)امیرتاش، 1382(. 
روش تحقیق 

جامعه آماری و نمونه آماري:
  B جامعه آماری در این تحقیق کلیه مربیان مردبرجسته فوتبال استان خوزستان که دارای حداقل مدرک مربیگری

102=N.آسیا می باشند. که در سال 89- 1388 در سمت مربیگری مشغول به فعالیت بوده اند
ابزار و روش جمع آوری اطالعات)روش اجرای تحقیق( 

در پژوهش  حاضر از پرسشنامه  زیر استفاده  شده  است  که  عبارت است از: 
پرسشنامه محقق ساخته سنجش اهمیت عوامل پیكری. روان شناختی. جامعه شناختی و مهارتی بازیكنان نخبه 

فوتبال می باشد وسواالت بامقیاس پنج ارزشی لیكرت ارزیابی می شوند. 
روش های آماری تحقیق )روش تحلیل داده ها (

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش هاي آماري زیر استفاده شده است :
1ـ روش هاي  آمار  توصیفي ) محاسبه فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار(.

ANOVA ،تحلیل واریانس با اندازه های مكرر. ضریب  2ـ روش های آمار استباطی )تحلیل واریانس یک راهه 
همبستگی پیرسون. آزمون های تعقیبی شفه. LSD . بونفرونی و روش هاي آلفاي کرونباخ و تنصیف براي محاسبه 

ضرایب پایایي(.
ضمنًا براي کلیه فرضیه ها سطح معني داري α=0/05 در نظر گرفته شده است.

 نتایج تحقیق
جدول میانگین ارزیابی مربیان برجسته از اهمـیت عوامل پیكری. روان شناختی. جامعه شنـاختی و مهـارتی برای 

دروازه بان، دفاع ، هافبک و فوروارد نخبه

شاخص ها

بازیکن

میانگینمهارتیجامعه شناختیروانشناختیآنرتوپومرتیک

76.415.490.487.415.4دروازه بان

46.454.402.457.425.4مدافع

73.425.482.488.425.4هافبک

15.485.432.498.465.4مهاجم
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بحث و نتیجه گیري
تحقیق حاضر ضمن توجه به مالحظات اجتماعي، اقتصادي و جغرافیایي استان خوزستان و نیز با چشم اندازي به 
تحقیقات سایر کشورها بدنبال تدوین شاخص هایي است که براي یک بازیكن نخبه فوتبال در پست هاي دروازه بان، 

دفاع، هافبک و فوروارد مورد نیاز مي باشد. 
آنچه که از پرسشنامه استعدادیابي در فوتبال استان خوزستان درباره شاخص هاي آنتروپومتریک براي یک دروازه 
بان نخبه استخراج مي شود بیانگر این است یک دروازه بان نخبه عالوه بر داشتن قدي بلند، دست و پاهایي کشیده، 
بدني مناسب و توده چربي پائین با عرض شانه هایي تقریبًا بزرگ و تناسب عمومي بدن باال مي تواند از نظر پیكري 
ایده آل باشد. همین مشخصات به غیر از دست هاي کشیده براي یک بازیكن دفاع نیز استخراج مي گردد و این بدان 
معني است که قد بلند در دفاع و دروازه بان از فاکتورهاي اصلي مي باشد. البته دفاع در خطوط کناري       مي تواند 
با دفاع وسط یا دفاع جلوزن در شاخصه بلندي قد اندكي متمایز باشد که پاسخ مربیان در این تحقیق مربوط به دفاع 

وسط مي باشد. 
از بین شاخص هاي پیكري براي یک بازیكن هافبک نخبه، بزرگي دستها، بزرگي پاها، بزرگي عرض لگن و توده 
چربي در اندازه هاي پائین ضروري مي باشند. هنگامي که یک بازیكن هافبک قصد بازي سازي دارد نیاز دارد مرکز 
ثقل خود را به حد امكان به زمین نزدیک کند که قدرت دریبل، پا به توپ مناسب و پاس هاي مختلف را داشته باشد 
لذا آنچه که از پرسشنامه مربوطه استخراج گردیده موید مطلب فوق مي باشد. جالب توجه است که همین شاخص 
هاي پیكري که براي یک هافبک نخبه ضروري هستند براي یک بازیكن فوروارد نیز با اندكي تغییر ثابت مي شوند و 
آن هم بلندي قِد بیشتر فورواردها نسبت به هافبک ها مي باشد که حتمًا نیاز به قدرت سرزني بیشتر فورواردها نسبت 

به هافبک ها مي باشد.
در مورد شاخص روان شناختي دروازه بان هاي نخبه به غیر از روحیه تهاجمي که درصد پائین تري نسبت به بقیه 
شاخص هاي روان شناختي دارد، ما بقي شاخص ها به ترتیب شامل اعتماد به نفس، تمرکز، جسارت و رقابت جویي، 
انگیزش، تصویر سازي ذهني، عالقه شدید به بردن، خالقیت و ابتكار و داشتن روحیه تهاجمي مي باشد. و این براي 
یک دروازه بان معقول به نظرمي رسد. چرا که در مرحله ي اول باید گلي دریافت نكند و بعد در فكر بازي سازي و 
گل زدن به تیم حریف باشد. همین فاکتورها نیز براي یک بازیكن دفاع نخبه از نظر مربیان برجسته استان تایید گردیده 

و این مطلب مؤید این است که وظایف دفاع و دروازه بان تا حدود زیادي شبیه به هم است.
اما آنچه که براي بازیكنان هافبک نخبه از پرسشنامه ها استخراج گردیده معلوم مي کند هوش و زیرکي از مهمترین 
شاخص هاي روان شناختي است وما بقي شاخص هاي روان شناختي در حد باال مورد نیاز مي باشند. از دالیل نیاز 
به هوش و زیرکي باال براي هافبک نخبه، قدرت بازي سازي و پخش توپ براي سایر بازیكنان و استفاده از راه هاي 
نفوذي در تیم حریف است همچنین قدرت بازي خواني تیم حریف مي تواند از جنبه هاي هوش و زیرکي یک فرد 
محسوب شود. در مورد یک فوروارد نخبه طبق نظر مربیان برجسته چند عامل از شاخص هاي روان شناختي داراي 
اهمیت یكسان و باالیي هستند از آن جمله خالقیت و ابتكار، داشتن روحیه تهاجمي و هوش وزیرکي در حد باال و 
در نقطه ي مقابل، تصویر سازي ذهني پائین ترین مرتبه را دارد.  شاید یكي از دالیل این امر این باشد که معموالً یک 
یا دو فوروارد همیشه در مقابل با چند دفاع قرار مي گیرند و باید هوش و زیرکي، تمایل به حمله و قدرت خالقیت 
داشته باشند تا بتوانند از دفاع روبه رو عبور کرده و گل بزنند. همین که این عوامل داراي ارزش یكسان هستند خود 
دلیلي بر مهم بودن شاخص هاي روان شناختي براي یک بازیكن فوروارد محسوب مي شود. اما تصویر سازي ذهني 
در این چند مورد از ارزش پائین تري برخوردار بود و به نظر مي رسد در ورزش هاي انفرادي این شاخص مهمتر 

جلوه کند تا ورزش هاي تیمي مثل فوتبال.
در مورد شاخص هاي جامعه شناختي براي دروازه بان هاي نخبه طبق نظر مربیان برجسته استان مشخص گردید 
تمرین پذیري، باالترین میانگین و روحیه اغماض و گذشت پایین ترین میانگین نظرات را دارد. مابقي عوامل شاخص 
هاي جامعه شناختي به ترتیب اولویت شامل: نظم پذیري و اطاعت، مسئولیت پذیري، احترام به قوانین و ضوابط، بازي 
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جوانمردانه و روحیه همكاري جمعي مي باشند. طبق این نظرات مشخص مي شود فوتبال یک بازي گروهي است که 
تک تک بازیكنان در قالب یک تیم موفق مي شوند نه بصورت انفرادي کار کردن.

همچنین براي یک دروازه بان اغماض و گذشت در مقابل تیم حریف به منزله ي ضربه زدن به تیم خودي است. 
پس گذشت از لحاظ اخالقي مورد تأیید بوده اما نه در بازي فوتبال آن هم براي یک دروازه بان. 

شاخص هاي جامعه شناختي در مورد بازیكنان دفاع، شبیه دروازه بان هاي نخبه مي باشد تمرین پذیري براي 
دفاع نخبه طبق نظر مربیان برجسته باالترین میانگین را دارد. این شاخص ها براي هافبک ها و فورواردها نیز با اندكي 
جابجایي در اولویت ها، تائید مي گردند. یا به عبارت دیگر شاخص هاي جامعه شناختي تقریبًا به نسبت مساوي براي 
بازیكنان مختلف فوتبال اهمیت و ارزش دارند. در حالي که شاخص هاي مهارتي از اهمیت و اعتبار بیشتري براي 
بازیكنان فوتبال برخوردار هستند، به طوري که براي یک بازیكن نخبه جاگیري مناسب بیشترین میانگین نمرات مربیان 
را به خود اختصاص داده، فرار به موقع، با توجه به وظیفه دروازه باني کمترین میانگین را شامل مي شود. همچنین 
مهارت دریبل زدن و ضربه سرکمترین میانگین نمرات را بعد از فرار به موقع به خود اختصاص داده است. براي 
بازیكنان دفاع با توجه به اولین وظیفه شان در بازي یعني دفاع و تأخیر در حمله حریف به نظر مي رسد ضربه سر 
مهارت معقولي باشد و همچنین دریبل زدن داراي کمترین ارزش از نظر مربیان بوده که باز طبیعي به نظر مي رسد.

اما در مورد بازیكنان هافبک چون توپ گیري و پخش توپ در زمین از وظایف اولیه شان مي باشد، لذا این مهارت 
ضروري تر بوده و بیشترین امتیاز را کسب نموده است در حالي که ضربه سرزدن پائین ترین امتیاز را بدست آورده 
است. اما در مورد بازیكنان فوروارد به نظر مي رسد، فرار به موقع، جزء ضروري ترین فاکتورهاي مهارتي باشد هرچند 

به همان اندازه به درگیري بدني نیازي ندارند.   
منابع
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